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Indledning .

Menig Mands Morſfabslæsning, ſom her foran

er opſtillet i Geled , og fom der i Bogens følgende

Blade ſkal holdes Mynſtring oder , udgjør en Littes

ratur, ſom ikke er ejendomlig for Danmark og Norge

alene, ei heller indſkrænket blot til Skandinavien.

Svertimod - Emnet er ganſke og aldeles et almen

europæiſk Anliggende. Hvad der fordum , og indtil

de aller ſeneſte Sider , er bleven læft og begrundet 'af

Borgere og Bønder her i Norden, de ſamme Skrifs

ter har ogſaa ſyſſelſat Bønder og Haandverksfolk,

Fiſkere og Matroſer, Hyrder og Bergverksarbejdere,

i Tydſkland og Holland, i Engeland og Frankerige,

i Spanien og Italien.

Og , gaaes til de ældre Sider , hvor ſtort har

da fra førſte Færd af diſſe Bøgers Publicum ikke væs

ret ? ethvert af diſſe kande har dette Publicum

udgjort hele Nationen fra den højeſte til den laveſte.

Hvad der nemlig er nedſiunket til, ved 19de Seculi

Begyndelſe blot at være Tidsfordrio for Almues:
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manden, det har i 13de, 14de og 15de Aarhundrede

været en kongelig og fyrſtelig Morſkab ; hvad der

nu blot har Cours i Nyboder , det har man fordum

læſt med frys og Gammen i Riddernes Sale ; og

det der nu , ſom Reenberg ſiger , er

fordømt til Borgeſtuer,

er fordum bleven læſt og hørt

med Lyft af æble Fruer.

Det ſynes derfor , at det kan være en ganſke

lærerig , og , ſom de Sydfke kalde det , " gemytlig "

Underſøgelſe, den Syſſel, at ree efter, hvilke Skrifs

ter det er, ſom Bogbindere holde fal paa Markeder,

Piſefjærlinger bære om i deres Bogkurve , og ſom

Bonden og Haandverksmanden har gjemt i fit Skab

eller forvaret paa fin hylde.

Om diſſe Almueſkrifters Værd eller uværd uds

trykker Sšrres fig faaledes i Fortalen til ſit i denne

Materie clasſiſke Perf : Die teutſchen Volkse

bücher (Heidelberg 1807 ). ” Det er et Spørgs.

maal , oin diſſe frifter , ſaa almen udbredte , ſom

de ere , ogſaa har en vis dertil ſvarende indvortes

Gehalt , om ikke den i dein ulmende Gniſt af datte

nende Kraft er for utilſtrækkelig for den højere

Sands ; om ikke det Højere ved at ſtige ned fra den

øvre Athmoſphære til Almuens planteartige Natur,

her taber fit hele indoortes liv , udarter til en gold

1



XIII

Ranke , og blot griber om ſig ſom ſkadelig ukrudt ?

Sandt nok er det , at de Strømme og Kilder , ſom

have deres udſpring af jævn Ford, ikkun føre Pand

uden Smag med fig, idenſted at Pinen kun modnes

paa faa for Solen udſatte opasſkraaende Bjerge ;

man har meget rigtig og meget ſkarpſindig lagt

Mærke til , at Markblomſterne ifkun har libet Sils

Lokfende for de dannede Dilettanter , og at det ikke

er ſtort bevendt med det, Naturen har ligeſom borts

ſlængt , og neppe er det værgt at tage op paa en

Pej ; hvad der derimod er virkelig foſtbart, det

fiæler den med Flið dybt inde i Folberne af ſin vide

Kappe , og kun den der er i Beſiddelſe af Pegeſtif:

ken , kan naae at faae fat paa det Skjulte. Frems

deles ſynes det ogſaa at være ſandt, at Almuen les

ver et føvnigt drømmende Plantelis. men

Et og Andet kunde der dog være at indvende mod

denne maade at anſee Tingene paa. Fordetførſte

kunde det ſynes, ſom den ' konfige Forſkjel paa Stæna

der , ſaaſom den iffe umiddelbar er grundet i Nau

turen eller begrændſet af ſkarpe Omrids, heller ina

genlunde maatte være af ſaa ſærdeles ſtærk Jn541)

delſe. J ethvert Menneſke er ſaa at ſige , alle Stær:

der ; diſſe Tider bar lært os , hvorlunde de i enkelte

Individuer opvaagnede alle en efter den anden, inda

til Kroner tilfidft ſtod paa den øverſte Spidſe, jde
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højere tænder kan man ſkue Bonden og Borgeren

bag den udvortes Glands , imod at Bonden fødes

med den gode Tone. -- Efterat have taget alt

Dette i Betragtning , vil Tanfen om en Almueslits

teratur ikke længere forekomme os ſaa aldeles nul

og forkaſtelig, ſom det kunde lade ved førſte Diekaft.

Har vi erkjendt, at der er en i alle Stænder boende

aand , der ſkimter igjennem alt det Smuts , ſom

Tid og omſtændighederne kan have medført , vil

den ydee ikke være os fremmed , at i den alminde:

lige Tankekreds de laveſte Regioner ogſaa maa gielde

og betyde , og at den ſtore litteraturſtat har ſit Uns

derhus , hvori Nationen umiddelbar repræſenterer

fig felv . Sives der nu virkelig en Kreds af Skrifa

ter , ſom alle ſamtlige Europas Nationers Genius

vedfjender ſig , ſom mange efter hinanden følgende

Generationer altid paa ny har fanctioneret , ſom

altid har havt de Bedſtes Bifald , fom Mængden

aldrig har ladet ſynke, og ſom man aldrig er bleven

fjed af, da gjør vi nok bedſt , iffe længere raa lige:

frem at affige Forfäftelſesdom over dem . Men

ſaaledes er det virkelig beſkaffen med de Bøger, ſom

vi har for Die. Saa langt ſom det tydſke Tunges

maal ftrækker ſig , æres og yndes de af Almuen ;

Ungdommen ſluger dem ; Alderdommen ſmiler að.

Dem ved glad Erindring om Fortiden ; ingen Stand
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fom de jo virke paa , hos de lavere udgjøre de den

eneſte Aandsnæring for det hele liv , hos de højere

virke de idetringeſte i ungdomsalderen , i hvilken

Stændernes forſkjel jævner ſig mere ud. Og ins

genlunde indſkrænke diſſe Bøger deres Indflydelſe

til denne ſtore nationale Sreds. Som vi finde dem

hos de Sydſke, ſaaledes træffe vi dem og i alminde:

ligt Omløb hos de Franſke. Som der Cðun og

Nürnberg ſender dem ud i tuſindtal til alle Sider,

ſaaledes er her Troyes den almindelige Stabelſtad,

hvorfra de , i lige Mængde - men i Formen hops

pig mere correcte og med mere omhu beſørgede end

hos de Tydſke udbrede ſig over Nationen , og

have en uberegnelig Indflydelſe paa dens Aand og

Karakter. Og der er endnu iffe Enden paa deres

Pirkekreds ; Hollændere og Engellændere beſidde de

fleſte af dem i deres Sprog , og Spaniere og Itar

lienere har dels overfat dem i deres , dels felv pro

duceret adſkillige, ſaa at følgelig maaſke tredieſinds:

tyve eller flere Millioner Menneſker veed, at de eris

ſtere, og mere eller mindre glæde ſig ved dem. Lægs

ger man til , at i et Aarhundrede veçle Generatior

Derne tre Gange , at diſſe Bøger har overlevet tre

fire eller flere aarhundreder , ia at ſomme af dem

naae op til den fjerneſte Oldtid , faa ſkjønnes , at

de har et aldeles umaaleligt Publicum, og faa ſtaae

1
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be da her for os ikke ſom Gjenſtand for vor Soles

rants , men ſnarere ſom krævende vor inderligſte

Højagtelſe og Ærbødighed , ſom ærværdige Antiqui.

teter , der , uden at fortæres , have giennemgaaet

ſaa mange Tiders og Aanders Ildprøve.” Saas

vidt Görres.

Med Görres er hans Rec. i den hallifche

litteraturtidende (No. 151 for 1808) aldeles

enig , i det han udbryder : ” Lad os betænke , at fra

det 12te og 13de Aarhundrede af, og nogle endog

tidligere , har de fleſte af diſſe Bøger været og ere

en yndet læsning hos Tydſke , Franſke, Jialiener,

Hollændere, Engellændere, Danſke. Skulde vel alle

diſſe Folkeſlag med faadan varig og uopløſelig Kraft

bave vedhængt noget Slet og forfaſteligt ? Skulde

den hellige Genovefas Levnet og Død , ſom allerede

i det 15de Aarhundrede aflokfede Pigen Taarer , og

ſom endnu (i Tiecks Bearbejdelſe) har denne ſonders

lige Kraft , ſkulde denne og andre ſlige Bøger være

Pantrivninger fra en ſet og fordervet Tid ? Hvo

der kan troe det , han fjender ikke den menneſkelige

Aands og Forſtands Sang. Der fan gives Tidss

aldere , da det Slette triumpherer , men Eftertiden

ſtyrter denne Afgud fra Tronen . Det virkeligent

Gode holder ſig igjennem alle Aarhundreder , og

tyer til Naturens rene Søn. Diſſe ſtifte en litteras
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riſt Forbindelſe, ſom gaaer over det halve Europa ;

de har ligeſom opreiſt ſig et Univerſalmonarki, hvori:

de igjennem Aarhundreder leve, virke og herſke.”

Ogſaa i Friderik Schlegels Europa 2det

Binds ifte Hefte ( Frft. am M. 1803) bar Senne

Slags litteratur i Aug. Wilh. Schlegel en Tals:

mand, hvis Forord for den her fortjene at anføres :

" Menige Mands, Almuens, Litteratur beſtaaer i de

Smaabøger , ſom allerede ved Opſkriften trykt i

dette Aar lægge den naive Sillid fordagen , at de

ingenſinde blive gamle ; og virkelig, de forældes ikke

heller. Mangengang friſtes vel Almuen ved Nya

hedens Behagelighed , men i det Hele følger den

ſtandhaftig fin Hang, og fjøber beſtandig diſſe igien

nem Aarhundreder læſte Bøger , (hvad Umage Op

lysningsmændene ſaa end gjøre ſig for at liſte den

dem af Hænderne og iſtedenderfor at anbringe deres

ufſelheder ), hvorved den viſer, at den har Phantaſie

og et Geigt ; thi diſſe ældgamle Digtninger og Hiſtos

rier, dels af franſk og dels af tydſe Herkomſt, ſom

dels bære Spor af en fjern Helteolds Kjempeaand,

dels om livets forſkjellige forhold udtale ſig med

flar Forſtand og paa en munter Maade , have alle

unægtelig et uforgjengeligt poetiſk Grundanlæg ; ved

nogle af dem erendog udførelſen ypperlig, og ſynes

denne end ved romme at være formløs , raa er vel

b
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agt I jævne naive Elſkovsbøger! De gode ærlige

Marſagen den, at de ere ligeſom forvittrede af Elde,

Det udfordres blot, at de af en ſand Digter paano

bleve opfriſtede, ſtrap, vilde de træde frem i al deres

Herlighed.”

Endnu maa pi ree , fra hvilken Synspunkt en

franſk Forfatter , udgiveren af Bibliotheque des

Romans for April 1787. II . p. 182-84 , ſom og.

faa anpriſer Læsning af Middelalderens Producter,

tager Tingen . "

Saffet udbryder han være den brave

Oudot og den ſkiftelige Garnier , hvis utrættelige

Preſſer har reddet fra Forglemmelſe vore Ridderes

Bedrifter , vore Fædres naive Elſkov , og alle hine

intereſante Krøniker, ſom en ubillig Kræſenhed har

forviſt til – Amagertorv ell. Højbropladſen * ) og

Pilefjærlingernes Kurve, fordi de ikke for øjet frem .

viſe typographiſk luxus og fordi det, med et Drs

fagt, ikke er Moden at læſe det , ſom man kalder

» la Bibliotheqve bleue " () : Sadehiſtorier ). Trøſter

jer over denne Kjøbſtedbeboernes hovmodige Ringe.

*) læſeren feer nok , at dette Sted er frit overſat. Oriá

ginalen har " ſur les rebords de nos quais . " Paa Stod

holmſk maatte det overſættes ved Bollåden på Ja.

tob ! I org. See det højſt vittige Stykke i den wallo

martfke Journal for 1816. No. 78, 79, 81 .

!
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Landsbyfolt gotte ſig ved eder. Jer beſkedne Sklæds

ning ſtikker ikke af imod Bondehytten, og ved lam

pens ſvage Skin i de lange Pinteraftener røres den

hele Forſamling paa en behagelig Maade ved eders

underlige Indhold. Vore Heltes Sainmenstale,

deres Krigsbedrifter ophøjede ved en elſkværdig Bed

ſkedenhed ; faa den yndige Mø, ſom paa en Ganger

rider over Bierg , over Dal , ved fin Elſkedes Side,

forbinder hans Saar med fin bløde Haand , bliver

borte og findes igien, altid uſkadt og altid tro ; hine

ſlemme Troldmænd, hine forvovne Fetter, ſom for.

ftyrre deres anſtændige og ærbare Forbindelſer ; diſſe

tjenſtagtige Dverge , Elſkovs og Venſkabs Sender

bud ; difre føjelige Serner - alt dette forſkjellige

Detail frembringer forundring i alle Dine og Sinil

paa alle Læber , det gjør at Hjertet banker paa den

ange Pige , ſom enten ſkjetler fin Hør , eller ſpinder

paa fin Rof. Lad mig ogſaa høre med gode

Gamle , ſom lærer højt ! Diße Sadehiſtorier , ſom

vore ſtolte Kritikere lade ſaa haant om, morede mig

i min Ungdom i landelig væffes derved behagelige

Erindringer fra hin alder og Barndommens førſte

følelſer."

Da det neppe vil ſynes apaſſende, i Jndleda

ningen til et Sfrift at omtale anledningen

b *
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til fammes Tilblivelſe, vil jeg her Fortelig berøre

den Omſtændighed , der førſt gav mig Pennen i

Haanden for at omhandle dette mne.

Jeg var en af dem , ſom i Aaret 1793 enedes

om at ſtifte Selſkabet for Efterſlægten , af hvilket

Inſtitut den Skole , der fører Selſkabets Navn og

endnu florerer , er en Affødning. Jeg blev valgt

til Medlein af den Commisſion , der ifølge Selo

ſkabets love ſkulde beſørge udgivningen af Smaa:

ſkrifter , Skolebøger , og andre Arbeider , ſom Sels

ſkabet vilde føge at tilvejebringe , iſær Skrifter for

Almuen . – Det var vel ikke afvejen , tænkte jeg

da , om de ſom kunde ville affjelpe Almuens Trang

til fornuftig Morſkab og uſkadelig Tidsfordriv , fik

en Lifte paa de Eventyrer og Kortvittigheder , ſom

menige Mand i Danmark og Norge nu tildels i

3de Aarhundreder har havt fin Glæde af de lange

Pinteraftener. Diſſe Bøger, ſom den menige Mand

fra ſin Barndom af har læſt eller bort forelære , er

ligeſoin opvoret i Samfun) med, og har ved Vanen

fattet ſaadan Godhed for, dem giver de nødig flip

paa . De maa ikke vriſtes, men lokfes dein af Hæn:

berne , og det kan ikke ſkee , inedmindre inan har

andre paffende at give dem ifteden . Dijje ny maatte

have faa megen lighed med de gamle, ſom mueligt.

For alting iffe Prædifener eller tør Moral , da de i
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faa fald kom til at ligge i god Ro ved Siden af

buspoftillen.

Anledning af bemeldte Commiſſorium bes

gyndte jeg derfor i Maanedſkriftet gris for Marts

1795 at indrykke en tumultuariſt Optegnelſe over

hvad der fordum var Kongers og Syrſters og endnu

er den danſke og norſke almues Bøger. Denne vel

iffe ſyſtematiſk ordnede Fortegnelſe, men ſom dog

var en Catalogue raiſonnée over et nordiſt

Bibliotheque bleue , indførtes ſtykkevis i ſmaa

Portioner i Aargangene 1795-96 af bemeldte Maas

nedſkrift, og fandt hiſt og her nogle læſeres Bifald

i den Grad , at Somme af dem indſendte Bidrag

til mine leverede Notitſers Supplering.

Jeg foreſtillede mig viſtnok dengang ikke , at

mine litteraire Efterretninger kunde due til ander

end at være fyldefalt i et periodiſk Skrift. Det

varede en Del Aar efter, inden jeg lærte ikke ganſke

at frafjende dem al Værd. Det , ſom i den Hen:

ſeende gav mig Mod , var Die teutſchen Wolfs .

důcher von I. Görres , Profeffor ju Coblens.

Heidelberg 1807. 311 Sider Octav.

Pel er dette Verk af Görres ſtreven med den

Begeiſtring og lands. Fylde , Foredraget ſaa blom :

ſtrende, Tonen ſaa raſk og Frem illingen i det Hele

faa ypperlig , at jeg aldrig har ſkrevet , ej heller
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fommer til at ſkrive Bog , ſom den. Men der var

en anden Side , hvorfra ſligt et Arbejde kunde be:

tragtes , nemlig den litterairhiſtoriſke og bibliogra:

phiſke. Derom kunde jeg nok have Kald til at

lægge , ſom man ſiger , en Sfilling i kauget med.

Det har jeg gjort i nærværende Skrift, ſaa godt,

jeg efter Tidernes Lejlighed har kunnet.

Muligen kunde Nogen opfaſte det Spørgsmaal,

om jeg , da jeg paa Titelbladet ikke blot nævner

Danmark , men ogſaa Norge , har ſikker Hjemmel

for at de af mig recenſerede Skrifter have havt

Cours i begge Rigerne. I den Anledning maa

jeg erindre følgende. Pel fjender jeg ikke menige

Mands læsning i Norge ſaaledes af egen Erfas

ring *) , fom i Danmark ; men Sagen lader ſig bes

viſe med de flareſte Vidnesbyrd. Diffe Bøgers Uds

bredelſe i Norge kan da for det førſte godtgjøres ved

deres Falholdelſe i de norſke aviſer. Saaledes Tæla

ger Boghandler Djurendahl i Chriſtiania , ifølge

*) Jeg var omtrent 10 à 12 Xar gammel , da jeg hoa

Gaardmænd og hos Husmænd , hos Skomagere og hos

Skræddere , i tvende Kirkeſogne i Fpen , gjennemſøgde

og gjennemragede alle øylder og skaber Stroge og

Vraaer , for at face fat paa de Skrifter , hvis læsning

den Gang var mig en koſtelig Nydelfe , den jeg langt

foretrt for Kortelte og Hegelſpil.
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de torffe Intelligentsredler 1783 No. 30 * )

Hiſtorien om Keiſer Carl Magnus for 16 6 .; om

Dlger Danſke for 20 ; Keiſer Octavianus for 18 ;

om de ſyv viſe Meſtere for 16 ; om Rorantie for 12

om den ſkjønne Magelone for 14 , om Fortunatus

for 20 ; om Pigoleis for 12 ; lyftig Selſkabs Bog

for 12 ; Dobafsdiſcurſer for 12 ; om Apollonius for

12 ; om Kong Salomon og Markolfus for 8 ; om

Ridder Ræv for 8 ; om den taalmodige Helena for

8 ; underlige Spørgsmaal for 6 ; om den dyrekjøbte

Iſabeue for 8 ; om Griſeldis for 8 ; Sibyllæ Spaas

dom for 6 ; Meſter Lucidarius 6 ; Helvedes Bads

ſtue 6 ; Hiſtorie om 3. fattige Skræddere 4 ; om den

tappre Skomagerſvend 6 ; om de 3 Brødre, af hvilke

den ene havde et godt Arvegods , for 6 ; Joſephs

Hiſtorie 6 ; Skytten Bryde 6 ; om Kong Edvard og

Fugl Phoenix ; om Alexander og Ludvig 6 ; om

Meluſine 6 ; om Triſtan 24 ; Prints Eberhards og

Printreſſe Eleonoras Hændelſer 28.

Í Intelligentsredierne for 1803 No. I

forekomme igjen en Del af de ramme Piecer , ſom

ere nævnte, og desuden : Troldkarlen Johan Fauſts

*) Rubriken i Uviſen er : siſtorier at læſe for Lieb

babere. Upaatvivlelig ere faa eller ingen af dille His

ſtoriebøger trykte deroppe , de fleſte ere nok didſendte

fra Kjøbenhavn
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Hiſtorie for 8 B.; Uglſpils Bedrifter for 24 ; Hiſtol

rie om Pilatus ; Hiſtorie om Højbergs Gubbe for

4 ; om Ambrofius og Johan af Flores ; Robertus

eller uglſpils Overmand 6 f.

Det andet Bevis for at diſſe Bøger have været

giængſe i Norge , afgiver den fortreffelige Digters

C. Frimans Vidnesbyrd i hans 1790 udkomne Als

muen & Sanger. Her heder det i Forerindrin ,

gen : " Hvor ſlet Bønder eller ſandalmuen paa de

fleſte Steder her i landet ere forſynede med raadan

Læsning , ſom kan tjene dem til nogen nyttig Sids:

fordriv , ſkulde neppe nogen anden troe , end den,

der kommer i deres Huſe . I det hiſtoriſke Fag er

ugelſpegel, ugelſpegels Overmand , Pilati Hiſtorie,

Griſeldis , Apolonius , Holger Danſke, og flere af

famine Surdej hel koſtelige Sager i deres Dine."

S reloe Bogen S. 10 nævnes end videre finferida

deren, Fortunatus’s Pung og Rolandskrøniken, dem

tan hos Bonden vil have ombyttet med Almuese

læreren og Strøms Tilſkuer paa landet.

Vi har nu faaet Beviſer ihænde for, at den

dienige Mand i Norge , ſaavel i Aggershus Stift,

ſom i Bergens , har fundet Moro i de Bøger , her

Qandles om. Vi ſkal nu fee , at de ogſaa , i det

mindfte nogle af dem , have videt bane fig Pei op

til i Trondhjeins Stift , lige op til Nordlandenes

i
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men Paſſagen blev dem ſpærret 'Bed Defcriptet af

27de September 1726. Dette , en Chriſtian 6tes

Tidsalder bedre paffende, Reſcript forbyder, at ” ins

gen forargelige og forfængelige Bøger og trykt Tant;

ſaaſom St. Peders Reiſe, Sybille Spaadoun , Lucis

darius , Sljemt og Alvor , og flere andre deslige

Digte , ſamt forfængelige Viſer og Legender maa

henføres etter forhandles i Nordlandene , Finmar:

ken , og Trondhjems Amt , under Confiſcation og

Straf , ſom loven over forargelige Bøgers Fors

handling foreſiger .”

Hvad Nabolandet Sverrig angaaer , da ſynes

deslige , i det anførte Reſcript benævnte " trykt

Sant”, der at have været næſten ligeſaa meget uds

bredt, ſom i de to andre nordiſke Riger. Forreſten

har de ſvenſke lyſthavende udentvil tildels behjulpet

lig , ligeſoin de Norſke, med hvad de danſke Preffer

i denne Gren af Litteraturen freinbragde. Det kan

man formode af den Maade , hvorpaa den berømte

Stjernhjelm i fit Digt Hercules omtaler dette

Slags Bøger. Her heder det nemlig paa det 3die

Blad i den ſtockholmſke udgave af 1668 * ) ſaaledes

i Beuyſtens Siltale til Hercules :

*) Denne udgave fynes lector G. 2. Silverſtolpe ikke at

have fjendt. See Fortalen til hans omarbejdede

Bercules pag. XI,
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Men'ther Tiden tig blefme lång , och ffutile rig hånda,

Ut en otidig luſ ſkuua binda tin Hug til at låſa,

Så ware tig befalt then hårlige Lårare Naro

I ſin Gilliarekonſt, Umadis, Marcolfus, och andre,

Som i gemeen å re trykte paa Dansk :

Meluſina,

Keyſer Octavian, Find Riddare, ſkon Magelona,

uhlſpegel , om han ån er något grof och plump uthi

Pusſar,

Såmte then tiidfordriftige Claus , bór och inte förs

achtas * ).

*) Da en eller anden læſer , ſom ikke har den Silverſtol

pefte udgave af Stjernhjelms bercules bed Gaanden,

mueligen kunde ønſke at vide , hvorledes diſſe finier

robe i Moderniſeringen , hidſættes Stedet her :

" Men om Siden blefve Dig lång , och det fEulle

hånda,

at en otidig luft förledde din Gog til at låſa ,

Bare Dig anbefald då den hårlige Låraren Naſo

ſin Konjt at ålſka ; Elifa ; Siegwart , och

andre

Vanligen trykta på Tyorka ; och feodor ody

Maria ;

Ortenbergſka famillen , minchhauſen ; Louiſe

och Robert.

Uhlſpegel, om han år något grof och plump uti

Kysſar,

Bdr ok icke faragtas." 0. . 0.

Alt dette kan være ſaare godt, er det ogſaa, paa ”Kyse

ſene " i ugiſpejl nær , hvilket udtryk ſynes at viſe, at

Uutor ſom da er deftobedre for ham - ſlet ikke tjens

per dedne gemene Bog ,

I
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Da jeg nu raa trolig har anført hvad der af

tre faa betydelige Autoriteter - Stjernhielm , Svers

rigs ppperſte Snille i det 17de Aarhundrede , Fris

man, en af Norges bedſte Sfalde i det 18de, og det

kongl. danſke Refcript - er yttret imod Værdien af

mine livbøger, vil læſeren , haaber jeg , finde, at jeg

er aldeles upartiſk. Men jeg vil endnu gaae et

Skridt videre ; jeg vil endog til Slutning hidrætte

de Stropher af Holbergs Peder Paars , hvori

en Del af diſſe Bøger maa gjennemgaae Perſiflagens

Skjærsild . Saaledes heber det nemlig i 4de Bogs

2den Sang :

Om Finferidderen hvad ſeer man ej er ſkreven ?

Hvor han har vanket om, af Mobgang ſtor er bleven .

ugudelige Folk vil ſaadant ikke troe. -

Hvad har I itke taalt ? velbyrdige Matrone !

Hvad Kors og Modgang ? o I Skjønne Magdelone !

I med Sølvnøgelen Herr Per ! velbaarne Serre !

Fer Modgang maa Enhver ret udi Hjertet fejære.

Hvo lidet ſaadant här i Grækenland og Rom ? '

Men Eders bittre Sorg til Glæde vendes oin .

Hvad ſtore Friſtelſer , hvad Modgang maa ej lide,

Hvor ofte ikke maa i ſure Eble bide,

Tildøde plages , nu en Ungerſvend , en Mø,

Af en fortvivlet Skjelm, en Gaſt, en Ridderrød .
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En Jomfru Gloriant man ſeer i Burmans Hænder.

Men uformodentlig fig Bladet atter vender :

Spun blir igjen forløſt , ved Holger Danſkes

Haand,

Fra ſamme ſlemme Gjæft, fra Slaveri og Baand.

Mon Holger Danſke relo gaaer fri ? nej , ingenlunde!

Man ham jo bunden reer af Kjempen Ferakunde ;

Man ſeer tildøde dømt den ſtolte Ridder. Men

En Roland løſer ham af Slaveri igjen. 0. f. 0.

og at man ikke fkulde friſtes til at antage alt dette

for gode Pare , det har Autor førget for , da han

tilføjer efterfølgende Note : " Her ſkjemter Poeten

med dem , ſom af urimelige Romaner ville udtræffe

Morale , og læſe ramme faft med ſtørre Andagt end

andre gode Bøger. Man ſeer en ſtor mængde der:

af komme for Lyſet udi vore Sider. Autores til

faadant foregive tidt, at det ſkrives pour ſervir le

publiqve ; men de maa derved allene forſtaae den

spart af Republiqven , ſom beſtaaer af Fiſkekjærlins

ger og Nyboders Folf.”

Saavidt Holberg. Men jeg er faa fikker i min

Sag , at jeg tør lade Bøgernes Antagoniſter bes

det ſidſte Ord , og jeg indlader , uden videre,

Sagen til Doms ; det vil ſige med andre ord : jeg

flutter hermed denne Jndledning.



iſte Capitel.

Dm
fablerne .

Fabler har , ſom tyofelande berømte Faberbigter Gellert

figer , næſten hos alle Folkeſlag og til alle Iider funden

oberordentligt Bifald . De ere unægtelig det ældſte Spor

til Vittighed. I de fleſte Lande ere de ældre end Videnſka

berne , og i hine uvidenhedens Warnundreder udgjorde de ada

Trillige Nationers Vittighed og Moral. Ogſaa der hvor

Videnſkaberne tændte lys , behagede denne Opfindelſe fra de

barbariffe Tider de cultiverede Menneſker , under hvis Hæn

der den idelig forſkjønnedes .

taharpe i Cours de Litterature T. II p . 126 begynder ſin

Artikel om Fabelen med følgende Bemærkninger : " Mennes

fEet har et naturligt sang til gjerne at høre fortælle. Fa :

blen pirrer Nysgjerrigheden og ſyſſelſætter Indbildnings:

kraften. Den er af den højeſte alderdom. Man finder Paa

rabler blandt alle Nationers ældſte Mindesmærker. Det las

der, Tom Sandheden til alle Tider har været bange for Men:

neſkene, ligeſom Menneſkene for Sandheden. Svo der end

er Opfinder af Fablen , enten ſaa den frygtſomme Fornuft i

en Slaves Mund laante dette forblummede Sprog for at gjøre

ſig forſtaaelig for ſin øerre * ) , eller en Vismand , ſom vilde

*) Med Phædri Dio :

Servitus obnoxia,

Qvia qvæ volebat non auderet dicere,

Affectus proprios in fabellas transtulit.



!udfone den med den ſtolteſte af alle Herrer Egenkjærlig

heden , fandt paa at laane den denne behagelige og ſmilende

Form, faa er denne Opfindelſe en af dem, ſom gjør den mens

neffelige Forſtand Wre. Ved dette heldige Kunſtgreb kan

Sandheden, før den viſer ſig for Menneſkene, affinde ſig med

deres Stolthed og bemægtige ſig deres Indbildningskraft.

Det fe affer dem den Fornøjelſe at gjøre Opdagelſe , den for:

fkaaner dem for Skammen af en Jretteſættelſe og kjedſomme:

ligheden af en lang Prædiken. Sjælen, ſom er Tyſſelſat med

åt udfinde Fablens Mening , har ikke Stunder til at imods

ſætte fig Belæringen , og , naar Fornuften tilſidſt viſer ſig,

finder den os afvæbnede. Vi har allerede afſagt den Kjendelſe

mod os ſelv , ſom vi ikke vil høre af en anden ; thi ſommes

tider vil vi nok rette os ſelv , men aldrig taale vi , at André

fordømme 06. "

uden her videre at indrade os i Fabelens Natur og Væ:

Ten, hvorom, hvo der har lyſt, tilſtrækkelig kan blive under:

rettet i Sulzers Iheorie under Artikelen Fabel , tage

vi ſtrax fat paa en Fabelſamling,

§. 1. Pilpai's eller Bidpai's fabler ,

hvis Ophav fkriver ſig fra den fjerneſte Oldtid , men ſom vi

itke fit at læſe paa vort Sprog før i Begyndelſen af det 17de

Aarhundrede .

Det er den Bog , hvis Iiter er : De gamle Viſes

krempler og Soffprog , med mange fejønne Lignelſer for:

klarede , hvoriidi mangfoldige menneſkers Væſen San

del Liſt Behændighed jad og Avind afmales og til:

kjendegives ; ndi hvilke der og forhandles en Raadfø

relſe og Samtale imelem en ung Serre og Running af

Jundia og eu fin Tugtemefter om Kundſkab Raad og

miorel imod dette verdſlige falſke Syklerie og de Arge

liſtiges adſkillige binderliſtige Sorræderie o . f. v , prentet
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i Kjøbenhavn af Georgio Hanzſch, 1618. paa Chriſten Niela

ſøns , Borgers og Bogførere i Kjøbenhavn , Bekoftning , og

findes hos hannem tilkjøbs. 30 Urk. 800. uden Paginering.

Foran ftaaer Forlæggerens Chriſten Nielſene Dedication

til ” ærlig, viſe og delagtet Mand, Gudmand Erikſen, kongr.

Majeſtæts Foged og betroede Mand over Nordhord Leen udi

Norge, vaanhaftig i Bergen ", ſom begynder ſaaledes : " Den

hedenfke veltalende Cicero paa det allerhøjeſte roſer og bea

rømmer iſynderlighed højfornuftige og fkarpſindige Mænds

tvende Slags ſindrige Digt og Skrift : en Part biftoriſke,

hvilke han ſiger at de ere Iidſens Vidnesbyrd , Sandheds

Lys , Hukommelſens liv eller Fornyelſe , og menneſkelige

Levnets Meſterinde og afmalerfte , for hvis Gavns Aarſags

Skyld de ere ganſke værdige baade at læſe og høre . En Part

Poetiſke , hvorudi benævnte dybſindige Hoveder have denne

nærværende og forgangne Verdſens Brug Sædvane daglige

Øvelſer og Idræt , ſom ſig undertiden iblandt alle Stater

indmænge og begive , konfteligen og lyſteligen afmalet og

( pejlsvis tilkjendegivet , og med det ſamme derhos indført

gode Raad undervisning og advarſel, hvorved Enhver kan

fee fig for og langtfra fjende abftillige indkommende ubeleje

lige Iilfald , og for dennem i tilbørlig Iið bruge Raad , og

derved undgaae Skade og blive bevaret. Denne lidle

Bog er ikke alleneſte med ſtørſte Flid for en kort Iid ſiden

udaf Jydſken paa det danſke Sprog udſat , men ogſaa af de

Højlærde tilſammen udi det kongelige Kjøbenhavns Ucademie

ſamtykt paa Prent at maatte udgaae" o . f. 0.

Bogens Indhold karakteriſerer Görres ikke ilde (1. cit.

D. 167) ſaaledes : " Seer man paa denne Bogs Indhold, fin :

der man paa hvert Blad deri den Iids Bæſen og Land, hoori

den blev til. Da Forſtanden og åbſtrahereævnen endnu vare

unge, og barnagtigen vare glade over deres barnevorne Stam

men , da den der allerførſt fandt paa en ſimpel moralft Sen:.

1 *



tents eller morarfi Reflexion , blev anſeet ſom en Vismand

og tiltrak ſig ſin Nations Beundring ; da maatte dette Verk

forekomme dem ſom et genialſkt, ſom et overmenneſkeligt

Product, og de mange Moraliſeringer og den Vidtſvævenhed

der er og kjedſommelig, maatte for de enfoldige Tider klinge

ſom guddommelige udſagn . Men hvad der endnu ſynes os

genialfft fordi det nu ligger bagved os , og vi ved vor

Dannelſe har ſprunget det forbi og miſtet det det er hin

Fejønne uſkyldige Naivitet i Opfindelſen og i den hele Bes

handlingsmaade af de fleſte Fabler og Fortællinger, hin barn:

lige ligefremhed, ſom vi blive var hos dem der dog ere vorne

og tildels meget mandige Menneſker , og derhos tillige den

QErlighed og det trohjertige Tørre i den Maade de anmelde

fig paa , hvorved der dog tillige af og til ſees Lynglimt af

Digterphantaſier. "

Mindre gunſtig er den Dom , ſom Käſtner fælder over

den i hans Verm. Shriften iſter Ih. 2te Aufl. P 315,

hvor han taler ſaaledes derom : " Jeg kan ikke ſige , at diſſe

Fablers Opfindelſe og Indklædning har givet mig et ſynder

lig højt Begreb om Indianernes Vittighed og Urtighed. For

en Naturforſker, der ikke juſt agtede ved dens læsning at for:

bedre ſine Sæder , kunde Bogen være lærerig , hvis Fabterne

grundede fig paa de øſterlandſke Dyrs Egenſkaber. Men

Elefanten og Kamelen komme kun ſjelden for, og viſe ſig ikke

med nogle dem egne Kjendetegn . De øvrige Dyr tjende vi

tilſtrækkelig , og ſelv om loven lære vi ingen Iing , hvor

hyppig han end nævnes deri. Fablerne ere nemlig heel

igjennem alt for menneſkelige ; det er kun Dyrenes

Navne , ſom bruges , uden i mindſte Maade at tage Henſyn

til deres Karakter, De boe i Huſe ; ſamle Skatte , ſtævnes

i Rette af deres lige , dømmes , Tættes i Fængſel, kort ſagt,

Alt hvad de foretage ſig er menneſEelige Handlinger. Fra

den Iið af at Dren Senesba havde brølt ſig til Statsminis
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fter, foretager han ſig ſiden intet oremæsſigt. Overhovedet

hører Sandſynligheden ikke med til diſſe Fabler6 Karakter,”

0. l. u.

Bogens Hiſtorie anføres ſaaledes i Fortalen i den dans

fte udgave : ” Denne Bog af de gamle verdſlige Slægts Viſe.

er fordetførſte funden paa indiſke Sprog , og ſiden i de Per:

ſiers Bogſtaver forvandlet. Derefter have de Arabiſke ført

den ud paa deres Tale , og ſaaledes er den videre kommen i

det hebræiſke Iangemaal , og fremdeles i Latine udſæt, og

af Latine paa Jydſke fortolket ; men nu for det ſidſte i vort

Jungemaal fordanſtet."

Argumentet eller Indholdet fremſættes paa

Arket B 4+ ” En Konning , kaldet Anaſtres Iarſi, var i

ſin Lid en mægtig regierende Herre over det Rige Edom.

Han havde en ſkriftlærd Mand hos ſig , var kaldet Beroſial .

Han var en Doctor i Lægedom og formedelſt hans Konſts

høje Forfarenhed bekom han ſtor Sold og en ypperlig Stand

af Kongen. Paa en bid blev Kongen en Bog foræret.

Iblandt alt andet ſtod deri ſaaledes ſkrevet : udi India der

ere høje Bjerge , derpaa vore nogle Iræer og urter , hvo

dennem fjender og efter deres Skikkelfe conficerer, ſaa bliver

deraf en Lægedom , med hvilken de Døde ved Guds Tilladelſe

blive levendegjorte. Denne Sags Sandhed begierede Kons

gen at befinde , og befalede Beroſiam , fin læge , at han ved

ſin Konſts Prøvning ffulde efterkomme denne Digt ; ſaa vilde

han dertil forſtrække ham med Guld og Sølv , og gjøre han

nem Forfordring til de Ronger af India. Og Beroſias førte

hver dennem Stjænk fra ſin Herre , ſom de mægtige Herrer

ſædvanligen til hverandre lende. Saadanne Gaver og Breve

bleve af Beroſia antvordede hver Konning i Synderlighed,

hvilke ſig velvilligen tilbøde i de render med alle deres Vi:

ſefte af deres Slotte og lande dertil at lade bjelpe . I dette

Forſæt beflittede Beroſias fig i tolv Maaneder og førte til:



ſammen af alle Iræer og urter med de apote difke Iings Bes

blandelſe , og gjorde deraf et Electuarium , altſammen efter

bemeldte Bogs udvisning , og underſtod ſig at vederqoæge de

Døde. Og der det ikke kunde free , da agtede Berofias det

for løgnagtig Skrift , og blev bedrøvet ; thi det var ham bez

ſværligt at komme hjem igjen til ſin Konge ufkaffet ; thi han

befrygtede derved at blive foragtet ; og han føjede ſig til de

Højlærde i India, og aabenbarede dem difſe Iing . De ſagde,

at de finde ( funde ?) og ſaadan Anvisning i deres Bøger , og

havde derom videre ſøgt , faa længe til de denne Forklaring

havde fundet i en Bog , hvis Begyndelſe er oprunden af de

gamle denne Verdens Viſe , ſaaledes i denne Mening : at de

høje Bjerge betyde de viſe Meſtere ; Træer og urter er Konft

og høj Forſtand , ſom opvorer af ſamme Meſtere ; det Elécs

tuurium , ſom deraf er conficeret , er Bisdom , Bøger , og

Konſt ; de Døde , hvilke man vederqvæger med denne Media

cin , ere daarlige vanvittige Mennefker ; hvilke fuldende deres

Levnet uden al Visdom og uoplyélig Fornuft, de blive veder:

qvægede fra Fornufts Død og derefter levendegjorte med Viss

doms tægedom, naar de ſamme Bøger læſe og lære, og hvad

derudi ſtaaer beholde og fuldkomme. ”

Iil Prøve paa hoorledes man i deſlige gamle Bøger

kan finde Spiren og Oprindelſen til adſkillige hos ſenere For:

fattere bearbejdede emner , tjener følgende 4 Fortællinger :

a ) paa Bladet A 7.

En Hund gik over et vand , og bar et Stykke kjød i

fin Mund , og faae Skyggen deraf i Bandet. Qan tænkte

det ſamme ogſaa at gribe , og lod laa bet Stykke Kjød , han

havde i Munden, faide ned i vandet, og maatte ſaaledes mis

fte begge Stykkerne .

b) paa Urket V 7 verſo.

En Morgen lage en Mand paa fin Seng og havde en

Krutte med ponning i hængende over fit povedi Da faldt
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ham ifinde den dyre Iid paa Honning , og begyndte med ſig

Telo at tale ſaaledes : Naar denne Honningkrukke bliver gan:

fte fuld , da ſælger jeg den for 5 Gylden ; derfor kjøber jeg

mig igjen 10 gode Faar, og hvert Har føde de tõende Gange

Lam ; udi eet Har blive der 20 af dennem , og de og det , ſom

kan udi 19 Uar komme af dem , bliver tuſinde. Siden kjøber

jeg mig en ſo for 4 Faar. Derhos kjøber jeg mig 4gre og

Søren ; og ſaa tager jeg rene og forarbejder Ugrene med

dem. Af de andre ſøer og Faar bekommer jeg uld og Melké

Førend 5 ar gaae forbi, da ſkulle de fig faa formere, at jeg

bliver overkommende ſtort Boſtab og Rigdom. Derefter

fæfter jeg mig piger og Drenge , og opbygger ftatelige høje

Huſe ; og med det ſamme tager jeg mig en dejlig þuſtro af

ædel Slægt ; hende behaver jeg med liflig Kjerlighed ; og da

undfanger hun og føber mig en dejlig rykſalig ( lipſalig ? ) og

gudfrygtig Søn , og den ftal opvore udi Skitkelighed Konft

og Visdom. Formedelſt hannem efterlader jeg mig et godt

Rygte efter min Død. Men vil han ikke være lydagtig , og

itke agte min Repreiſe, da vil jeg med denne min Stap flaae

hannem over ſine fender. Dg tog Staven med det ſamme,

at viſe ſelv hvor glubſkeligen han vilde ſtraffe ſin Søn, og ops

løftede Staven , og flog. Leerkrukken iſtykker , ſom 'hængde

over hans Hoved , faa at Honningen randt hannem i anſiga

tet , og dryppede ned i Sengen . "

c ) ' om alliken ( fol. H 3.)

I det Land Perſia var en Kjøbmand , som havde en

Huſtru , og hun bolede med en anden. Decom vilde Stjob:

manden befinde den rette Sandhed, og opfødte derfor en Huike,

hvillin han lærte til at tale, fordi at hun ſkulde berette hans

nem hvad der ſkete i hans Huus. En Dag ſom Manden gik

ud af fit şus efter fit Perf , ftrag i ramme Stund ſendte

Qvinden fin Bole Bud. Han kom og var en Iið lang hos

Qvinden, og gik derpaa bort igjen . Der Manden kom hjem,
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ba ſpurgde han Xưiken. Hun ſagde hannem Ultfammen hvað

hun havde feet af Qvinden og hendes Bole ; hvorover Mana

den ſlog ſin Şuſtru ganfie foarligen. Qvinden tænkte , at

kendes Piger havde forraadt hende , og ſkjændtes derfor med

Pigerne. De lagde , a ! Quiken faadant havde gjort , og der

Qvinden det fornam , da tænkte hun , derſom du dræber UUi:

ken , da tænker din Mand , at det er derfore gjort , og bliver

dig ſaa ſiden fortrædeligere end aldrig nogen Iid tilforn.

Engang om Nattetider , der Manden var ikke hjemme , da

ſendte Qvinden atter Bud efter fin Bole, og befol ſine Piger,

at de ſtode omkring Quiken , og antvorded den ene en liden

Klokke i Haanden at hun reårde ringe ; den anden gav bun et

Spejl , det ſkulde hun undertiden holde 2lliken for Binene ;

den tredie overſtænkte Uuiken med en Vandkoſt ; den fjerde

væltede en Blok om hos Buret , ſom Quiken ſad udi ; og al

ben Stund dette varede , da tünde Huiken ikke fornemme

Qvindens Handel . Om Morgenen kom Manden hjem og

ſpurgde duiken om ſin Qpindes Handel. Hun ſvarede og

ſagde : Hvorledes tunde jeg fornemme Noget deraf , efterdi

jeg haver i denne Nat været udi ſaa ſtor Fare af Regn Lynet

Jorden og Jordfejero , faa' jeg var befrygtendes at Verden

vilde forgaae . Der Manden hørte dette ( og det var om Vins

ters Iid) tænkte han , at alle de Ord , ſom Uliken havde

ſagt om hans Huſtru , ffulde være løgn ; og tog ſaa Quiken

og dræbte hende.”

d) om Ræven og sanen , eller : Ingen ſkallade

ſig forblinde af Xos (fol . N 7.)

En kold Winters Nat var der en hungrig Ræv udgan :

gen efter ſin Føde, og hørte en Hane hos en Bondegaard

galende den ganſke Nat udi et Kirſebærtræ . Næven lod ſtaae

bort mod Iræet , og ſagde : Hane ! hvorfor ſjunger du ſaa

udi denne folde mørke Nat ? Hanen ſvarede : Ja , jeg for:

tynder Dagen , den jeg efter min Natur befinder at være
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nærværende. Ræven Tagde: Eja ! Paa haver Du jo noget

Guddommeligt ubi Dig , at Du veed tilkommende Iing.

Ræven begyndte ſaa at dandſe, og der han blev af Hanen til:

ſpurgt om ſin Dands’s Harſage , da ſvarede Ræven : " Naar

Du, ſom er en vis Philoſophus, ſjunger, da ſkal jeg jo til:

børligen dandſe thi med de Glade ſkal inan ſig glæde"

og ſagde : " Hane ! alle Fugles Fyrſte ! Du ſom ikke allene

eſt begaven at flyve i Luften , men og at forkynde tilkoms

mende Iing ligeſom Propheterne ; kan jeg ikke blive dit

Staldbroderſkab værdig ? Und mig dog allene , at jeg kyſſer

dit viſe Hoved , paa det jeg kan ſige mine Staldbrødre , at

jeg hadde kyſt en Spaamanda Hoved .” Hanen troede Rævens

Drd , fløj ned af Iræet og bød Ræven ſit Hoved. Det fats

tede Ræven udi ſin Mund, og bed det af ham, og ſagde : " jeg

haver fundet den Viſe uden al Fornuft."

Nærværende Fabelbog , ſom oprindeligvis er betjendt

under Navn af Pilpai's eller Bid pai's Fabler , og,

ifølge Görres (1. cit. p . 164) er i ſit originale Sanſkritſprog

trykt i Calcutta llar 1804 , blev allerede i det ste Harhuns

drede under Kalifen Ulmanſor overſat paa Urabift , og fik i

denne eller og i den perſiſte Overſættelſe Titelen Relila og

Dimna *) , en Iiter hvorunder den ſiden er bleven meeſt

bekjendt.

Den overſattes ſiden af Urabiſe paa Syrift, , Iyrkift,

bebraiſt og Græft. Overhovedet er der vel, Bibelen unds ,

tagen , neppe nogen Bog der er bleven overſat i ſaa mang:

fordige Sprog. Der er , ſiger Eichborn i Gefd i dhte der

kitieratur i Band 1305 P. 538 , 4 perſijke Overſættelſer,

2 tyrkiſke , en hebraiff , en græft , en gammel latinft , 3 ita:

*) Kelila og Dimna ere Navne paa to af det Slags Dye

af Rævearten , ſoin Araberne kalde Thoes og Perſerne

Schakal.
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lienfte, 2 (panfte, 6 tydfte, en hollandft , 2 ſoenſte (af Xar

1745 og 1762) , adſkillige franſke , hvoriblandt en af Galand

og Cardonne, Paris 1776.

af den hebraiſke Overſættelſe blev den i det 13de Seculo

ved Johannes de Capua overſat paa Latin under Titel af :

Directorium humanæ vitæ , alias Parabolæ antiqvorum Sapien

tum , og trykt i det 15de Seculo s. I. et a. See Freytags

Adparatus litterarins Tom . III. 106 .

Den græſke Overſættelſe blev forfattet imod Slutningen

af det lite Aarhundrede af Simon Seth efter Rejſer Alerii

Comneni Befaling . Dens Overſætter gav Bogen Titel af

ETEPAVITUS KOLL XVARTUS : Coronatus et Veſtigator. Seths

Bearbejdelſe blev overſat paa latin af Pousſin, og han føjede

denne fin Dverſættelſe til den af ham 1666 i Rom udgivne

Georgii Pachymeris Michael Palæologus.

Seths græfte Overſættelſe , ſom var Posſini Original,

blev udgivet i Tryk af Sebaſt. Gottfr. Starck , ſomn tilføjede

en ſin egen latinſke Overſættelſe , Berlin 1697 , i Octav,

under Iitel : Specimen Sapientiæ Indorum Veterum .

Þin latinſke Verſion af Johannes de Capua er formos

dentlig ſilden til de fleſte i de nyere europæiſke Sprog,

hvori den hapes. Den tydſke Overſættelſe er enten forfærdi

get af den berømte Würtenbergſke Hertug Eberhard I felv ,

eller idetmindſte efter hans Befaling , og udkom den adſkillige

Gange i det 150e Tarhundrede ; hvorom kan ſees Panzers

Annalen der åltern deutſchen litteratur.

Ifølge Chriſten Nielſens ovenfor anførte Yttring er

den banſke Overſættelſe forfærdiget efter den tydſke ; ogſaa

paſſer den af Panzer p . 143 og 152 givne Beſkrivelſe over

Deconomien og Indretningen af de ældſte tydſke udgaver ſaa

aldeles med vor danſke , at man leer det er ſelvſamme Verk.

Selpe Iitelbladet ſvarer i Danſken til det paa den Straß:

borg fke udgave af 1539 eller 1545 , ſaaledes lydende : Der

1
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alten Weiſen Erempel - Spruch mit vielen ſchönen Beys

ſpielen und figuren erleuchtet. Darin faſt aller mens

fchen Weſen , Såndel , Untreu , Lift , Geſchwindigkeyt,

Heyd und Saß figuriert und angezeygt verden o. P. 0.

uf den 1780 i Upſala under Floderi Præſidium af P. F.

Uurivillius holdte Disputats Prolegomena ad librum Stepbanites

kai Ichnelátes e Codice Mfto. Bibliotheca Acad. Upfal. edita et

latine verfa, fees , at den 1745 i Stokholm udkomne ſvenſke

Dverſættelſe er af U. Wilde , og at han overſatte den af

Frant.

Paa Franft er den udkommen adſkillige Gange , men

ikke altid eens . Jeg har en udgave for mig med følgende

Sitel : Livre des lumieres ou La Conduite des. Roys composé par

le Sage Pilpay Indien , traduit en François par David Sabid

d'Ispahan , ville capitale de Perſe , a Paris, 1644 .

Dette er en fra de tydſte udgaver ganſke forſkjellig Bea

arbejdelſe , endſkjønt Ihemaet i Grunden er det ſamme. I

Dedicationen til Canzler Seguier omtaler Overſætteren den

ſtore agterſe denne Bog ſtaaer i overalt i Orienten , og i

Fortalen berettes hvorlunde den efter den perſiſke Konge

Nushirvans Befaling blev overſat af Indift paa det gamle

perfifte Sprog , ſom heder Pehloi ; at Araberne , da de iſtes

denfor at erobre begyndte med yderſte Flid at lægge 'fig efter

Bidenſkaberne, lod Abougiafar Almanſor, en af Ubasſiderne,

den overſætte paa Urabift ; at der ſiden igjen er bleven fors'

anſtaltet en bedre perſife Overſættelſe, hvis Uutor hed Nas:

ralla ben Muhamed , ben Ubdelhamid , og det var den Sahid

her havde fulgt. Fremdeles viſes , at det er en almindelig

orientalfe Skiť at lære og underviſe ved Fabler , hvortit

Grunden blandt andet er , at de desrotiſte Regentere ikke

taale at Sandhed ſiges dem ligefrem . " Ils ont - figes her

trouvé cet artifice, de conſeiller leurs Rois, leur faiſant parler des

animaux , et fans être auteurs de quelque dangereux advis s ils
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ont fait dire a un renard et a'un loup , ce que les plus hardis

conſeillers n'oſent avoir proferé devant la face de leur Prince, etc.

I Haandſkrift haves Bogen paa Perſiſk under No. 53

blandt Univerſitetsbibliothekets perſiſke Manuſcripter i Folio.

Den er fkreven i. Indien dar 1137 efter Hegira. Om den

Hebraiſte Overſættelſe handles i Silveſtre de Sacys Notices et

Extraits de divers Manuſcrits , Paris 1813 , Tom Pees af dette

Perks Recenſion i den hall. litt. Zeit. 1815 No. 220.

Endnu fortjener at anmærkes, at dette Skrift i ſit hele

Unlæg og Compoſition har ſaa ſtor en lighed med tvende i

det Efterfølgende forekommende Verker Reineke Fosſ og

De Syo Viſe Meſtere , at det ikke er at undres over,

at Litteratorer ved flygtig øjekaſt kan forledes til at forverle

dem med hinanden. Ogſaa forefinder man her et par af de

hos de Syv viſe Meſtere forekommende Fortællinger, nemlig

den foran anførte om duiken og Kjøbmandsfonen , og paa

Arket X fol. 1. Fortællingen om Manden der dræbte fin tro

Hund , ſom havde reddet hans Barn for Slangen ; og , det

ſom ogſaa er mærkeligt , den forargelige Cataſtrophe i Reje

neke Fosſ, at Mikkel der, efter alle ſine Forbrydelſer, tilſidſt

forlader Skuepladſen kronet med Hæder og ere , den har

paa en Slags Maade ſin Hjemmel i nærværende Fabelbogs

13de Capitel om Løven og Næven. Der heder nemlig Slut:

ningen ſaaledes : " Os ſaaledes blev Ræven igjen ſat udi ſit

Embede og Beſtilling og ydermere end nogen Tid tilforn

æret af Kongen , hvilken der og blev hannem elſkeligere, og

betroede hannem ganſke vel indtil hans Endeligt.” Forreſten

kan denne Højhed og Erespoſt , ſom Ræven her opnaaer,

ikke ſtøde den moralſke Sande ſaaledes fom i Rejnike Fosſ.

Nærværende Ræv ſkildres nemlig i det Foregaaende ſom den

" der kunde mange viſe , fornuftige og trofaſte Raad , dertil

var han retfærdig og højlærd ; og blev ingenhaande uret gjort

af ham, ſaa at han udſtyrted intet uſkyldigt Blod og aad intet
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Kjød ” 0.7.0. Hvortil endnu kommer den forfejet, at det het

ſaaledes ſkildrede Dyr ikke egentlig er en Næv , men af det

ovennævnte Slags Dyr Schakal. De udførligfte Litteraira

notitſer om dette Skrift ' haves i Freytags Adparatus litt.

Tom . III. p . 106-18 , i Stars Fortale til hans Specimen

Sapientia Indorum , i Fabricii Bibliotheca Greca editio Harles

Tom . VII. p. 777-81 , XI. 326-27 og i Blankenburgs Z us

få ze zu Sulzer I. 539-44. Udſkillige Dunkelheder, ſom

dens Hiſtorie endnu er omhylet af og ſom ikke er hævede ved

de Notitſer , ſom Bodoni har anbragt i Fortalen foran hans

udgave af Longi Paftoralia , Parma 1786 , 4to , vil ventelig

forſvinde ved den ny udgave paa Perſife , ſom Sylveſtre de

Sacy ſiges at ville foranſtalte,

vum
-

§. 2. QEropi Fabler.

Da Perſeren Locmans Fabler ikke paa Danft ere brevne

overſatte , gaae vi fra Indianeren Bidpai over til Phrygeren

Elopus. Thi den af nogle lærde antagne Diening, at diſſe

Io , Locman og Eſopus , fkurde være een og ſamme Perſon ,

ligeſom og den af Heuman (Acta Philofophorum Tom . I. pars VI)

udſmykkede Hypothes , at ſopus var et Nomen Uppellati

- " Aſaph ” 5: Sapiens have ikke funden mange Littes

ratorers Bifald.

Naar man har ſagt om æfopus , at han var en Phry:

gier , og at hans Levetid faider omtrent en fem Hundred Aar

før Chriſti fødſel; er det næſten Ult hvad man med nogen

grad af Vished kan anføre . Man har vel hans liv og leve

net temmelig vidtløftig beſkreven af Marimus Planudes, ſom

levede i det 14de Xarhundrede ; men denne Biographie er ſaa

fuld af Unachronismer og urimelige Opdigtelſer , at den duer

ſaa at ſige til ingen Iing. Hvad denne Biograph fandt

ſagt om andre Philoſopher , iſær om de bekjendte 7 Viſe i
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Grækenland , det har han alt overført paa fin Helt , ſaa dete

af er bleven en Roman ſnarere end en levnetsbeſkrivelſe.

At det Spørgsmaal ikke er faå let at beſvare, om2ſo

pus har ſtrevet Fabler eller blot digtet , opfundet dem,

og ved Lejlighed anbragt dem det ſeer man af den Venti:

lation desangaaende i Fabricii Bibliotheca Græca (Harles's ud:

gave) Tom . I. p. 624 - 26. Sammeſteds handles p. 631-61

overmaade udførlig om den utrolig Mængde udgaver , Over

ſættelſer , og Bearbejdelſer af weſopus *), og ſiges da p . 659,

' at de æſopiffe Fabler , overſatte paa danſk af en kjøbenhavnft

Borger , navnlig Herman Weigere , ere udkomne i lůbek

1555 i Qvart. Dette er en aabenbare Fejltagelſe, men en

Fejltagelſe , ſom de to berømte danfte litterairhiſtorikere

Ihura og Worm ogſaa har gjort ſig ſkyldige i. Det Verk,

ſom Herman Weigere overſatte og, ſom udkom i lůbek 1555,

var ikke 2 Topus, men Reinike Fosf. Den danfte

Overſættelſe af 2ſopus udkom førſte Gang under denne Ii

tel : 2 € (opi leonet og Fabrer , tilſammenſtreben førſt

pea græft Sprog af Marimo Planude , Munt i Cons

ſtantinopel. Siden paa frankoje Sprog transfereret paany,

og . nu igjen af Græft og franſeſte Sprog paa danſke overs

fæt. Kjøbenhavn hos Jørgen Folſt Bogh . prentet Uar 1646.

Biographien er 128 og Fablerne (ialt 235) 202 Sider i

lille Octav. Siden udkom : Wropi liv og levnet ,

item tolo Snele Fabler af WE Topo og andre kloge

Mænd , nu paa ny eftertrykt hos E. H. Berling. 1734.

8vo. Og endelig udkom den forſynet med 136 Træſnits:

figuret hoc 6. G. Glaſing . 1747. 8vo .

Jil Prøve paa Sprog og Foredrag i den ældſte danſke

udgave, anføres et par af Fablerne . Førft No. 36 om en

*) De æſopiffe Fablers litteratur havet ogſaa i Blanken

burge Zuſå ze zu Sulzer 1. 22-27
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bund og þane , ſom er Sideſtykke til den ovenanførte af

Pilpaj om Ræven og Hanen. Her heder det : " En Hund

gjorde Staldbroderſkab med en þane og de vandrede med

hverandre. Der Aftenen faldt paa , da fløj Hanen op i et

Iræ at ſove, og Hunden brev i Noden af ſamme hule Iræ.

Der Hanen om Natten, ſom han var vant at gjøre, begyndte

at gale , og en Næv hørte det , løb han til og ſtod under

Træet og bað hannem at han vilde komme neder , thi han

vilde have ftor Lyft at omfavne et Dyr , ſom ſaa ypperligen

kunde ſjunge. Da ſvarede Hanen , at han førſt ſkulde op

vække Dørvogteren , ſom laae ved Roden af Iræet og ſoo,

paa det at naar han havde opladet Dørren , faa vilde han

komme neder. Der Ræven ledte efter Hunden, at han kunde

kalde paa ham , ſprang Kunden ud og rev og fled Næven

iftykker ."

Den anden kan være No. 235 om Mufenes Þ a a:

fund imod Ratten. " Muſene forſamlede ſig og holdt

Raad , hvad for et Middel de fkulde finde paa at bruge , at

de kunde være fri og beſkjermede imod den langvarige Over's

fald og ſtore Skade , ſom den liſtige og ſnedige Kat dennem

daglig paaførte. Blandt dem befandt ſig en gammel ſnedig

Notte ; den ſamme ſtod op og ſagde : Jeg haver endeligen

fundet et Middel , ſom os ftal beſtjerme fra vor hadelige og

liſtige Fiende Katten , efter jeg haver længe betænkt mig og

hart mange vaagne Nætter. Samme mit Raad er dette, at

vi ville binde en Bjelde om vor forræderlige Fiendes Bals,

paa det vi kunde itide høre, naar vi ſkulde vente hannem, og

vi da kunde løbe iſejul og forborge os for hannem.

Raad blev vel antaget og ſamtykt af den hele Forſamling,

uden af en anden gammel Rotte , ſom var vel ſaa vidt bes

randret og i allehaande Stykker forfaren , ſom den førſte.

Hun bao at de viide give hende Lyd at tale ; da ſagde hun : ..

Mig befalder ganſke vel nok den gamle Rottes Raad , ſom
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førſt haver talet ; men vi ſkulde nu holde Raad , hvilken

iblandt og den kal være , ſom feal hænge klokken om sats

tens Hals. Enhver, fra den førſte til den ſidſte, undſkyldte

fig og begjerila ikke at være udvalgt til ſaadan farlig Bes

ſtilling," Ved denne Fabel ſtaaer efterfølgende Moral :

" Man finder ofte Raadgivere nok , hvilke letterigen kunne

udrette ſtore Beſtillinger. Beſynderligt naar de have deres

Nyg vendt til Ilden og deres Bug ved Borbet, kunne de vinde

hele Byer udi et øjeblik og overvinde Slotte og Befæſtnin

ger , dog alt med Munden ; men naar det for alvor gjelder,

da findes hos ſlige Stortalende og Kaadmundede hverken

Styrke, Mod eller Hjerte, og vide ingen oprigtig Forfarena

hed , at fuldkomme det ringeſte af det , ſom de have berøm

met ſig af.”

Og endelig No. 214 om de to Venner og Bjør:

nen. " Ivende Venner vandrede tilſammen ad en Vej ; da

mødte dennem en Bjørn. Da ſteg den Ene op i et højt Irre

og undgik den Farlighed. Den anden, efterdi han ikke kunde

undflye , kaſtede han ſig ned paa Jorden . Der Bjørnen kom

til hannem , følte han paa alle Sider paa ham , og prøvede

hans Mund og ører. Men Manden holdt ſin lande haardt

hos ſig og laae ſtille , ſaa at Bjernen , hvilken ikke rerer de

døde Kroppe , vidſte ikke andet , end han havde været et dødt

Aadſel , gik fra ham , og gjorde hannem ingen Skade .

Siden ſpurgte hans Staldbroder hannem ad , hvad Bjørnen

hviftede hannem i øret. Da ſvarede han hannem : Han

paamindte mig , at jeg ſkulde forvare mig , at jeg ikke van:

drer mere med ſaadanne Venner . ”

Om @Eſopus fælder Laharpe i ſin Cours de Litterature

II . 128 følgende Dom : " Den ſtore Betydning i hans Skrif

ter fortjener Navn af Philoſophie. Denne Fortjeneſte har

den førſte Rang naar der tales om Fabler ; og det er WTops

eneſte. Forreſten ere hans Fortællinger blottede for enhver
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Sort Prydelfer , Moralen udgjør al deres værd , og ſelv

den er ikke altid ſaa lige rigtig . Mange af hans ufuldkoms

menheder ere forbedrede af Phædrus og lafontaine. For

reſten er det muligt , at denne Bebrejdelſe ikke rammer Kam.

Det er næſten beviſt , at Planudes har under denne berømte

Fabeldigters Navn ladet mange løbe med , der ikke ere af

ham .”

Det er bekjendt , at de æſopiffe fabler igjennem adſkil

lige Uarhundreder har været en Skolebog i de lærde Stoler,

ligeſom de Lafontaineſke Bearbejdelſer deraf i ſenere Iid i de

ulærde. Hoad der er at ſige for eller imod denne Praxis,

derom kan læſes udførlige Debatter i Rousſea u $ Emil

i Reviſorernes udgave.

$. 3. Reinefe fosſ.

Det berømte Epos eller ſatyrift - allegoriſte Digt Rej

neke Fors ſynes det bedſt paſſende at omhandle her ; thi

dels er her æſopiſe Digtning eller Moral i ſaadanne Erem

pler hvor Dyr handle og ſamtale , dels gaaer det her , liges

ſom i Pilpajs Fabler , ud paa at ſkildre Hofcabaler og den

ftore Verdens underfundighed , Irækker og Rænker.

Hvad Ælden angaaer , da er Rejneke vel ikke nær ſaa

gammel ſom Pilpaj og æſopus; men anſelig alder har Diga

tet dog , og det fejler heller ikke paa , at det jo tilſtrækkerig

er udbredt over den vide Verden , og , ligeſom hine øſterland

fke Fabler , forplantet fra en Nation til en anden .

Denne Digtning henhører , efter Wouterweks Unmærk:

ning (Geſch , der Poeſie IX . 349) , til dem , ſom har dan :

net ſig efterhaanden af tydfke Sandſagns thi allerede i Cart

den Stores Iid ſkal man i Sydfkland have havt ſatyriſke

Anecdoter eller Viſer om en Hertug Reinhard eller Reinefe

af fothringen ſom Ræv, og en Greve af Øſterrig under Navn
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af siegrith fom uib . Siden har formodentlig de Franfte,

ſom overhovedet i landscultur havde et Spring forud for de

Iyotte , ogſaa tidligere bemægtiget ſig dette Stof. (See

Extraits des manuſcrits de la Bibliotheque nationale , Tom . V.

Di 294 - 357) .

Fortieneſten at have opfundet dette fatyrifte og burles

que Fabeldigt om Mikkel Ræv ſynes følgelig ikke, idetmindſte

ikke i ai ſin Omfang, at tilhøre allene enten en franſk eller

tydfe Digter. Ullerede 1290 ſkrev Jaque-Mars Gieler i tille

i Flandern Le nouveau Regnard , ſom forudſætter at der forud

maa have været en anden. 1313 gav Philip den Smukke,

Konge i Frankerig , en eft , hvori hele Reinete Fosſes Lev:

netshiſtorie dramatiſt blev foreſtillet, hvilket viſer , hvor bes

kjendt og afholdt det mne til den Tid maa have været .

Naar Schlegel i fin Gefchichte der litteratur

1. 294 anmærker , at i det 14de og 15de Aarhundrede , i den

tydſke Poeſie bang til moralfte leredigte , dels allegoriſte

og dels ſatiriſke, blev herſkende , anfører han til Exempel

derpaa Fnberbogen Reineke Fuchs ſom og , ſiger han,

Berdensløb iſær da var ſaaledes beffaffen , at blandt Borgere

og Riddere , blandt Almue og Ronger , blev den Kedelige

for det meſte bedraget , men den trædſke Ræv drog i hele

Dyreriget af med Sejer , 2Gre , Lykke og Serredømme.

En Bearbejdelſe af dette 29mne i den nedertydffe Dia

lect fra det 13de Seculo ſtaaer i Gråters Odina og I e us

tona i Band . 1812. conf. von der Hagen . Recenſion i Je

naiſche Ergånzbl. 1814. No. 7 og 8. Og paa Højtydſe

haves en udarbejdelſe fra det 13de Securo , ſom kan ventes

udgivet af Brødrene Grimm , conf. Schlege16 Muſeum

1812 for Maj .

Reineke i holandfe Proſa , trykt i Goude 1479 , Delft

1485, Lübeck 1783, er en Opl& ening af det nedertnd fee Poem.

T
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Og denne hollandſke proſaiſte Reineke udkom i engerft Dver:

ſættelſe i Weſtminſter 1431

Qar 1493 udkommer den plattyofke udgave , trykt i

Lubed. udgiveren , Henrik fra Ulkmar , er betydelig i Rej:

neke fosſes litterairhiſtorie. Mange har holdt ham for Fa:

belens Opfinder , det han viſt ikke er ; men han er den poes

tiſke Overſætter og forbedrer , og har aftelt den ſaaledes,

ſom vi nu læſe den. Han ſiger ſelv i ſin Fortale : "Ick hebbe

dyt weghenwerdnge Boef uth walīder und frangores

ſcher Sprate gheloont un ummeghelath in duteſche Sprake

to bem love un to der Erę Godes , un to 'hevilamer Lere der,

de hirynne leſen ; un hebbe dyt ſielve Boek gedeelet in veer

Part , und hebbe by 7811) Capitel geſath eyne forte uths

legginge un Menige des ſulfften Poeten , umme to verſtaen

den rechte Syn des Capitels.”

Om denne Henrik af Ulkmar veed man ikke det ringeſte

videre, end hvad han ſelv ſiger, at han var Sdsolemeſter

un Suchtlerer des Hertugen von lothryngen.

Den Bouterwekfke Hypotheſe i Geſch. Der Poeſie IX , 352,

at det er en fingeret Perſon , er ganſke ſandſynlig. Denne

gamle plattydſte udgave lod den helmftådtfte Profeſſor Back:

man optrykke paa ny i Wolfenbüttel. i7ii . 4to.

Qar 1522 blev , efter Rollenhagens Bidnesbyrd i for:

talen til hans Froſch måurerer , Reineke atter udgivet

paa Platty oik, revideret , og prydet med mange moral:

ffe og politiſke af gamle tysite Digtere og Moraliſter ſant

menſankede Sententſer. Roſtock ft al have været Irykkeſtes

det , og udgiveren ſkal have været Nicolaus Bauman ,

Secretair hos den medlenborgſee Hertuş Magnus. Men

da denne udgave ingenſteds findes , og alt hvad man vees

derom , grunder ſig kun påa Nollenhagens udſagn (l. cit. ) og

Lindenbergs Bitnesbyrd i hans Chronicon Rostochienfe , ſaa

gaaer man i alt , hvad der henhører til at beſtemme Buus:

2 *
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mans Fortjeneſter af Nejneke , ligeſom iblinde. Sottſdhed i

Indledning til ſin udgave af Rejneke S. 7 og 50 , og Fidget

i Gefch . der komiſchen litteratur zter B. S. 58 ,

flutte ſig vel til den formentlige Baumanjke Recenſions Be:

ff affenhed af den ſenere roſtock fte udgave af 1549 , ſom det

lader til at de anſee for et blot og bar Eftertryk af bemeldte

udgave af 1522. Men den Slutning holder ikke Stik. Det

er aabenbare , at den ſenere udgave har mangfoldige Iillæg

og Inmærkninger, ſom ikke kan have ftaaet i den tidligere.

Lad endog den formentlige udgave af 1522 have hadt Steder

udſkrevne af der Renner , Frenban c#, Morsheim ,

Johan Schwarzenberg 0.2. , ſaa tan Citationerne af

Erasmi alberi fabler , Johannes agricola ,

Wincentius obfopeus 0. f . ikke have ſtaaet der , da

det er nyere Forfattere, men maa være ſkudte ind i de ſenere

udgaver. af diſſe ſenere udgaver er ingen for os vigtigere

end den roſtockfke af 1549 , da den er Kilden til vore danſke

udgaver.

Jeg fkrev : den af 1549 , uagtet den ogſaa kan dateres

fra 1553. Paa Titelbladet ſtaaer 1549 , ligeledes paa Bla:

det CCLXXII "gedruckt by Ludowich Dieß ym Iare na Chris

fti Gebort Duſent vyff hundert negen und veertich.” Men

ved Slutningen af Regiſteret læſer man MDLIII.

Den ældſte danſke udgave , der , ſom ſagt , nøje holder

ſig til denne flattydſke , er af 1555 , og har følgende Titel :

" En Rævebog , ſom kaides paa tydſe Reinike Fosſ og er

en dejlig og lyſtig Bug med mange fëjønne Hiſtorier, lyſtige

Nim , Erempel , og herlige Figurer , nu nylig forbanſket af

Hermen Weigere , Borger udi Kjøbenhavn. Prentet i

Lübeck af Jørgen Nicholff dar efter Suds Byrd MDLV ."

Bogen beſtaaer , foruden Dedicats , Fortale og Regiſte:

ret , af 291 Blade i Qvart. De virkelig ret gode Iræſnit,

27
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ſom ere trykte ind i Jerten , ere de ſamme ſom de man leer i

Diek's udgave.

1656 udkom Rævebogen igjen paa Danff, men blot ſom

nyt Optryk uden allermindſte Forandring , trykt i Kjøben

haon paa Peter Şakes Bogtrykkers og Chriſtian E & horſt

Bogbinders Bekoſtning. Foruden Fortale og Regiſter 614

Sider i 4to.

Den 3die danſke udgave er i Octav , og indeholder den

blotte bare Ieft uden Randgloſſer, uden Figurer, uden Com

mentair og uden allermindfte udtydning. Titelbladet har

hverken Harstal eller Irykkerſted , men kun følgende Ord :

Reynide 80sf, eller en lyſtig og nyttig Fabel og Hiſtorie

om Nævens mangfoldige Fund , Liſt og Behændighed. Paa

vort danſke Sprog overſat af Herman Weigere , og efter

Manges Begjering paa ny igjen oplagt. 253 S. 8vo.

at der ved denne udgaves ſparſommelige Indretning

er Teet paa Kjøbernes Lommes Beqvemmelighed og menige

Mands Iarv, er unægteligt, og iſtedetfor det i begge Qvart:

udgaverne hed til allerſidſt

” Denne Bog kjøb ! hun koſter en Daler ”

ſaa loves her godt Kjøb :

" Denne Bog ſælges for en ringe Pris."

1747 fremtraadte Rejneke i en ny danft Dragt , da den

ikke mere kunde fages i ſin gamle Skikkelſe , og der dog ends

nu vare Liebhabere til den. Den udkom nemlig under føl:

gende Iitel : Speculum vita aulicæ *) eller den fors

danſkede Reinike fosſ, hvori under Dyrenes og andre

forblummede Navne moraliſeres over det menneſkelige liv i

almindelighed og Soflevnet i ſærdeleshed . Skrevet førſt paa

tydfe , ſiden i det danfke Sprog overſat af Herman Weigere,

*) Denne Iiter har man laant af Hartmanni Schopperi las

tinfke Overſættelſe af Rævebogen.

4



men nu ſat paa ganſke ny danfte Vers af den , der undertiden

Tager ſin fornøjelſe I Siſtoriſke Sandteringer. Kjøbenhavn

1747• trykt og bekoſtet af Chriſtoph Georg Glaſing. 585

S. i svo.

Den 5te og nyeſte danſke udgave er hlenſlægers , fom

er Overſættelſe af Göthes Bearbejdelſe, og udkom 1806 , trykt

og forlagt af Sebaſt. Popp. 356 S. 800 .

I denne Unledning maa endnu tilføjes Noget om den

Lykke , Rævebogen i vor Iid har gjort hos to af Sydfklands

ypperſte Forfattere , Herder og Góthe. Førſt traadte Bers

der frem 1793 og i ſine Zerftreute Blåtter 5te Samml.

S. 219 , hvor han bringer nogle gamle tydſke Digtere i frift

Erindring , kalder reineke der Fuchs en tydfe Epopee

og en af de førſte Compoſitioner i noget nyere Sprog. Þan

figer fremdeles S. 220 : ” I Reineke er alt fremgaaende epift

Hiſtorie ; ingenſteds ſtaaer Fablen ſtille, ingenſteds afbrydes

den ; Dyrkaraktererne handle i deres Beſtemthed med den bes

hageligſte Ufverling , og Reineke , der i en ſtor Del af Dig.

tet ſidder ſom Uchilles rolig paa ſit Slot Malepartus , er og .

bliver dug Hovedhjulet , ſom ſætter Ult i Bevægelſe, holder

det i Bevægelſe , og med ſin uovergaaelige Rævekarakter

meddeler det Hele en ſtedſe vorende Intereſſe " 0. T. v .

Haret derpaa , 1794 , udkom Göthes neue Schriften

ater Sand , fom indeholdt N e in e c& e Fuchs , in 12 Ges

fången ; uden allermindſte Indledning , Fortale , et Par Ord

til læſeren , eller Sligt.

Over dette gåtheffe Product ſtaaer en fortreffelig Rez

cenfion i Neue Bibliothek der ſchön. Biff. 54 B.

S. 245 O. F. Den begynder faaledes : " Göthe overraſker os

atter her med et nyt Product af en egen Urt , med en , ikke

moderniſert dette Ord vilde viſt forlede til en aldeles uriga

tig Foreſtilling nej , med en for vore Iider indrettet Rej

neke Fo61. - En ſtor Deel af vore læſere, idetrin ſte de

$
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fom ere noget tilaars , erindre fig viſt , at de i derès unga

dom har havt denne i ſin Iid ſaa berømte Fabelbog ihænde ;

og Undre kjende den idetinindſte af Navn. Hiſtorien deraf

eller Oprindelſen til dette mærkværdige Product af den men:

neſkelige Pittighed indhyles endnu i et tyk Mørke , uagtet

al den Flid Litteratorerne , iſær Flögel i hans Comiſke

litteratur , desangaaende have gjort fig. Dog , ens

ten vort Poem er af fremmed eller af indenlandſe Herkomſt ,

ſaa meget er hiſtorift viſt , at det har gjort flig en Lykke,

ſom ikkun ſaare faa Poeſier kan roſe ſig af. I adſkillige,

Karhundreder var det i det nordlige Europa en livautor, og

læſtes moren af alle , ſom kunde læſe i Bog . I Frankerig,

der ſandſynligvis er dets Hjem , geraadede det ſnart i Fors

glemmelſe ; i Italien og Spanien ſynes det ſlet ikke at være

bleven bekjendt , idetmindſte finder man ingen Spor til nos

gen Efterlignelſe eller Overſættelſe, ſom da overhovedet den

æſopiſke og de dermed beſlægtede Digtarter aldrig har fundet

nogen ſonderrig Indgang hos diſſe Nationer, og førſt ere be :

arbejdede der i nyere Iider, og det ikke med glimrende ßeld.

Men deſto mere almindelig og varig var den Smag , man i

Iysfkland fandt i Rejneke Fosſ ; Aarhundreder igiennem blev

det ved her at være ret en Bog for menige Mand. Man

holdt det for et Kildevæld , hvoraf man kunde øre alle Mo:

ralens læreſætninger og ſelv de dybeſte politiſke Hemmelig:

heder ; det var alle Fyrfters og Statómænts Haandbog ,

Denne Fordom tabte ſig vel með Iiden ; Bogen ſank ned ;

men deſto mere almindelig blev den. Man udſatte den i

ſolut Stil , og den fælges endnů paa Markederne ligeſom

den hornede Siegfried , den ſmukke Magellone , og ilige 21:

muesbøger. I Middelſtanden var det endnu for en tredive

fyrretyve Uar ſiden , tilligsmed Orbis pictus , næſten den eneſte

Bog , ſom man gav ungdommen ihænde til at more ſig med

til Tidsfordriv, og det er førſt efter den Iið at den er druk:
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.
net i den Syndflod af nyere Skrifter . Reineke Foster

et ſnildt ſatyriſt Digt, ſom geraader fin forfatter til ære

Taaveliom den Iidsalder , da det blev til ; det er fuldt af

Vittighed , Lune , og driſtige træffende Skoſer ; der herffet

deri en for hin Jid uſædvanlig og fin Kundſkab om verden,

det menneſkelige Hjerte , og iſær de Stores fordærvelige

Svagheder der ſaa tidt ere ſkadeligere end deres Laſter

der maa give det en ikke ringe Bærd i en læſers Sine , der

har ſat ſig i den rigtige Synspunkt , og ikke tager Bogen

ihænde med altfor ſtore Forventninger." Det ſom Rec.

derpaa anbringer for at viſe Verkets ſvage Side og for at

forklare , hvorfor det nu læſes med mindre Grað af Intereſſe,

forbigaaes her , da det er anført og tildels ogſaa modlagt af

Rahbek i de af ham og mig udgivne Bidrag til den dans

fie Digtetonſte iſtorie. I. Deel. S. 254 o . f.

I min Efterretning om banft imuelæsning i Maane :

ffriftet Iris og þebe for April 1796 har jeg , i anled

ning af denne Surterupſke Yttring i den poetiſte Stands

rekurv :

" Man kan af Rim i Bondens ņus

" En Herveds Badſtu finde,

"Næft Hjelpeløs og Broder Ruß ,

" Og Sang om viſe Qvinder ; (3 )

" Gaaes højt oppaa , da Reinte Fost "

erindret , at det var begribeligt nok , at en Bog , der er et

Par Ulphabeter ſtor og koſter en Daler , ikke ſaa let finder

Vej til Bondens øyldez allerhelft Det , ſom de beri fortalte

Begivenheder iſær ſtikle paa nemlig Hoflivet og den ſtore

Verdens underfundighed, Nænker og Cabaler ligger uden

for Ulmuesmandens ſnævre Sphære. Desuden ſvømmer i de

3 danſke udgaver (ben iſte , 2den og 4de) den poetiſke Zert i

et þav af udlæggelſer , fortolkninger , Gloffer og moralfte

Sententſer , hvorved Fortællingens Gang afbrydes. Denne
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1

Ufbrydelſe godtgjøres tidt med en ilde anvendt Erudition og

moralſke loci communes , der ikke ſynderlig kan more Nogen ,

og allermindſt den Ücultiverte *).

" I Sydfkland ſiger Gottſched i Fortalen til fin uds

gave af Rejneke hår man , foruden de poetiſke udgaver,

ogſaa foranſtaltet proſaiſte, ſom ere blevne langt mere als

mindelige og bekjendte . Diſſe har fundet den ringere Pøbels

Bifald , imod at hine iſær yndes af den finere læſeverden .

I den proſaiſte Omklædning er Reinete Fosſ kommen i de

gemene Bogføreres Kramkiſter, ſom drage omkring paa Mars

tederne med ugerſpeil , Bertug Ernſt , Reiſer P onts

tian eller de 7 viſe Meſtere , Meluſine og Magela

lonet Hvor mange af dette Slags udgaver der kan være

forbrugte, er umuligt at ſige, da Irykkeaaret ingentid ftaaer

nævnt paa dem , og der gaaer kun tre fire Lar Vort imellem

hver Gang de oplægges.”

Paa Svenft har man to Slags Rejneker : en rimet og

en proſaift . Det førſte Slags nævnes i Scheffers Svecia Lit

terata P. 117 : Anonymus edidit Rejneke Foss, fabulam

pulchram – rythmis ſvecicis , additis ad fingula capita obſerva

tionibus ethico - politicis prolixioribus. Holmiæ apud Meurerim .

1621. 8vo . " Et Exemplar deraf forekommer i Roſenadlers

Catalog p. 228.

*) Lidlig har imidlertid Rejneke været bekjendt i Danmark.

ſ et Document af 1507 , ſom indeholder Skifteforret:

ning efter en i Kjøbenhavn bortdød Borger og Kræms

mer navnlig Hans Pren , ' finder jeg , at han har efter :

ladt ſig følgende Bøger : " et Pasſionale Sanctorum , item

en Evangeliumbog , item en Bog af Reyni de F08 ,

item en Krønike og en Cowbogh . " Paa univerſitéts:

bibliotheket gjemmes et Fragment af en Rejneke paa

Iyoft i Octav , paa hvis Bind ſtaaer Kong Friderit

etens og hans Dronnings Navnciffre, ſom ſynes at viſe,

at Bogen er en Levning af deres Haandbibliothek.
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Den proſaiſte har jeg for mig : Reinid Fuchs eller

Michel Råf 26. Iredje Uplagan. Stokholm 1775. 208 S.

8vo. Foran ſtaaer følgende Forerindring : " Benågne Låſare !

Nu råmnas til dit Ndje og Iidsfördrif tredje uplagan af

Fabeln kalad Michel Råf. De i förra Uplagorna befindtes

liga lärdomar och sinampningar fåſom innehållande en pop

ogrundade Omdömen öfver Konungar, Förſter og Håf, jemte

en Myckenhet bifogade oſmakeliga Werſer , åro nu med Flit

utlåmnade , emedan ſtörſta Nyttan winnes , då hwar och en ,

i Unſeende til Did odi Omſtändigheter , wänjer ſig wid at

fjerf göra Jillåmpning ; dfwen har man med Flit bortlåmnat

de i förra Uplagan inblandade Figurer , ſåſom de der göra

tenne Fabel mera oſmakelig ån behagelig. uti detta oma

nåmde Stick Sfverlämnas nu denna Fabel uti den gunſtige

rafarens ånder.”

af dette her aflagte Regnſkab for fremgangsmaaben

ved dette Oprag Tees at det er af ſelvſamme Beſkaffenhed ſom

det openomtalte zdie danſke Oplag so a. et l, med den Fors

ffjel, at det,danſke er i bunden , og det ſvenſke i ſolut Stil.

Ut den ſvenſke Nejnike er overſat efter den danſke er

ganſke klart , naar man holder dem ved Siden af hinanden.

Derfra kommer de 1000 danſka Mark S, 32 ; ”Tydſka,

Danſka, Latin og Franſyſka kan jag fiinkt” S. 115 ; ſamt

at St. Knud arraabes om Hielp S, 23.

Nogle enkelte Steder har Den der har forſvenfeet Bos

gen, ligeſom ſøgt at ville ved ſmga karakteriſtiſke Træk natio

naliſere den , faa at , hvis det var fleet hyppigere , vilde det

kunne have heddet , at den var frit overſat. Slig Locas

liſering fees f. Er. i Begyndelſen af aden Bogs iſte Capitel.

Der heder Danſken :

Der Ulting var beredt ſom foreftaaer,

Og Herredagen nu begynter var,

Der forſamledeß mange Kjæmper (nare
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Og vilde Dyr fuld ſtor en Skare.

Ikke eneſte Dyr , men Fugle ſaa vel o. P. o.

I Svenſken : ” Når alt var ſå foranſtaltet , ſom tilførende

blifwit formålt , utblåſtes Riksdagen. Dertil hade ſig førs

famrat en wåldig ſtor Skara , tama och wilda Djur , Foglar

och Fiåderfork; ftore Herrar och raſte Kåmper , ifrån alla

Orter i Riket. Ada Capita familiarum woro tilſtådes jemte

Ståndens Deputerade och fuumågtige.” S. 51 er den Sens

tents indſkudt af Overſætteren : ” den ſom ikke orkar Botum ,

ftall betala ined Kroppen . "

Naar det i 2den Bog ifte Capitel i Danſken heder ved

Olutningen ;

” Den er faa god der holder , ſom flaaer. ”

er dertil i Svenſken p. 102 gjort et Iillæg ſaaledes : " Det

fåges i et Qrdſpråk: De årợ lika gode , den ſom ſtjål odi den

ſom gömmer , den ſom håller och den ſom flår.”

I 4de Bogs gde Capitel , hvor Ræven lover ulven , at

han vil være hans Ijener og i al Iing gjøre hans Villie,

heder det paa Svenfe : " Jag wil wara Eder Lifegen , ſåſom

en liffiå noft Bonde,"

I 3die Bogs 9de Çapitel i den hos ? Eſopus under No.

161 forekommende Fabel om Hunden og Uſenet var Beſkria.

delſen af det Herreliv , ſom Hunden førte , faaet følgende ny

Tillæg: " ban agde hos Frun och Jungfruerna i Huſet den

Friheten, at ligga i deras Sång, hoppa i deras Anå, båras

på deras Urmar , og fleka deras kysſårſeanda Munnar. ”

I ſin udgave af 1555 lader Herman Weigere foran

" Bogen tale om ſig ſelv" i følgende Nim :

uf 3 ystke paa Danſke er jeg udſæt,

Du ſom mig vil læſe , forſtaa mig ret !

Din Iale er fejemtelig latterfuld,

Min Mening gaaer over alt Sølv og Guld



28

1
Jeg taler om Dyr baade vilde og tamme,

Hvorledes de fammen knakke og bramme ;

Beſynderlig om ræven den trædſke Mand.

Hand Liſtighed gaaer over al Forſtand.

Han havde med ſin tiftighed vuldt og rørt,

Baade Kongen og Dronningen ſaa forført,

At Hr. Jſegrim , ſom vi ulven kalde,

Deſligeſt hans Huſtru dejlig med alle ,

Dg Bjørnen med den veldige mand,

Vare nær aflivede paa min ſand.

Med løgn og Iredſthed han Sligt mon gjøre,

Annammer mig viſt ret tækkelig,

Dg haver ſtor lyſt at læſe mig !

Shi jeg ſtraffer det Onde i Gloſen hardt,

Som ikke forſtaaes af Rimene ſnart.

Qop ej over Gioſen vil jeg Dig raade,

Det fkal Dig i Sandhed meget baade ;

af hende kan Du endelig forſtaae,

Hvad Poeten med Nimene mene maa.

Som Prøve af Overſættelſen anføres dels Slutningen

fol. 283 :

" Saa gik Mikkel af Gaarden uden Baade

Med fkjønne Ord , ſtor Gunſt og Naade.

Ja De endnu kunne Mikkels Kunſt,

De ere vel hørte og have ſtor Gunft

Hos Herrer og Fyrſter i alle land ;

Deres Raad gaaer fram for alle Mand.

Mikkels Slægt er ſtor , ſkulle I forſtaaer

Thi monne deres Unſlag altid framgaae.

Hvo Mikkels Kunſt ikke vel haver lært,

pan er ikke ſtort i verden værd.
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Sans Ord de agtes og ganſke lidt ;

Men med Mikkels Kunſt kommer man vidt.

Der findes endnu mange Mikkeler , tro mig,

Alt have de ikke rød Stjæg paa ſig,

Pære ſig i Pavens eller Kejſerens Hof ” 26.

dels et Stykke af de " Gloſer " eller moralſke Betragtninger,

Pom Poemet er belæſſet med i ſtor Overflødighed . Det kan

være Stedet om Kræmmere og Kjøbmænd Brad 228 - 29 :

" Krig og Feide gjør ſtor og ubodelig Skade , ſom man daga

lig ſeer ; men kræmmere og Kjøbmænd forleere og bedrage

08 ſaa hemmeligen , at vi med Lyſt og Glæde ganſke ubeſin

dig forderves, og vi tør eller kunne Ingen herfor ffyrde uden

of ſelo . Ihi i Tydfkland (og end her med i Danmark i nogle

Maade) have vi allehaande nødtorftige og ſkjønne Iing , des

fligeſt og Folk, ſom Sligt til al Nødtørftighed og lyft, faa

meget behov gjøres, kunde berede, vi lade os dog hermed ikke

nøjes , men lade os fra Verdens Ende tilføre koſteligt og

ubekjendt Klæde , ædele Stene , allehaande fløjel , Damafe

og Silke , Specerie , Bin , og andet Sligt ; og ere ſaa gan:

fte villige at bortkaſte og forøde vort ſvare og ſvedige arbejde

Guld , Sølv og Pendinge ; of naar vort Gods og Penninge

er forødt og borte , da tilhænger os dog ſamme Brug og

Vane ; beſynderlig Qvinderne. De kunne eller ville for ins

gen Del Sligt ombære (3: undvære) eller overgive .

Vore Forældre have udentvil og vei og havt Mod

i dem , og levet i Glæde og lyſt , alligevel at deres Klæder

alleſammen , maavelſfee , ikke havde koſtet ſaa meget ſom et

Bonnet eller Par Hoſer, der nu gjøres, kofter. Kræma

mere og Kjøbmænd de bude os til Gjæft og lade os Tee deres

Brașe , Bram og Pral . Deres Huſtruer bære uſommelige

og forfængelige Klæder , ſaa ville og andre ftrar iligemaade

være ſmykkede og klædte ; og de begyndes Prakkeredandſen ;
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ja en føde eller Jyrk og ſlig en Sjøbmand ere et land eller

en Stad lige gavnlige."

Fol. 195 og 96 overſættes et Sted af Theophraft om

Fruentimmer Deraf lyder Begyndelſen ſaaledes :

" Iil Qvindfolk hører inange Iing , ſom er koſtelige Klæder,

Guld, Perler, ædelſtene, mange Pendinge, megle Ijeneſte

tiunde , alebaande Husraad , koſtelige Sengeklæder , Sper

lagen , øynder og Bulſter . Saa vil hun og gjerne være

ſmykket, at hun kan anſees af alle Mand og blive meget æret

og afholden . Er hun med ſin Husbonde udi noget Gjæfte

bud , da ſiger hun , naar de komme hjem : der haver jeg ſids

det paa Bænken ſom et armt ( fattigt) Menneſke ! ſaa og ſaa

var den klædt. Hoi ſaae Du ſaa tvert til vor Naboes Huſtru ?

şoad Snak havde Du med den Pige , Du talede med ? Og

Taa begyndes en Sukkegraad, Bulder og Irætten. Kommer

Manden hjem af Torvet , da ſpørger hun : hvad haver Du

fjøbt mig ? Deſligeſt nødes og Manden at overgive ſine gode

Staldbrødre, ellers figer hun : Du elſker mig ikke, Du haver

andre kjærere end mig ” 0. l. v.

Litteraturen af Rejneke finder man meſt fuldſtændig i

F18ge16 Geſchichte der comiſd en litteratur

zter Theil S. 40-38. Sods 6 Co mpendium der deuts

den litteraturgefchichte II. 146. wonder Şagens

u. Büſch ing 6 Grundriß zur Geſchichte der Deut:

den poefie. S. 422-25 . Blankenburgs 3 uſå se

zu Sulzer iſter Band S. 562-66 . Jen . litt. Zeit.

Ergånzb 1. 1814 No. 7.



2det Capitel.

D 11 Ro ma ne r .

Fra Fablerne gaae vi over til Romanetne det Slags

Bøger , hvis læsning , iſær i vor Iid , faa meget har taget

overhaand og for en utallig Mængde Menneſker er bleven en

Trang, hvis Iilfredsſtillerſe
hører med til det daglige Brød,

uagtet Luther ikke har regnet det med blandt livets andre

Fornødenheder
.

Man inddelet Romanerne paå mere end een Maade.

Bequemmeligſt Tyynes man at kunne overſee dem vi har med

at gjøre , ved Hjelp af følgende Claſſeinddeling :

S. 1. Antiqve biftoriffe Xomaner.

§ . 2. Ridderromaner.

§. 3. Elſkovsromaner.

8. 4. Intrigueromaner eller troveller ,

S. 5. Religieuſe Romaner.

§ . 6. moralſke Romaner .

$ . 7. Robinſonader.

$. 1. Antite hiſtoriſée Romanér.

Under denne Paragraph have oi toende Werker , der sel

i en vis Henſeende kunde ſynes at være af hiſtoriſk og ſcientis

fift -belærende Indhold , men ſom dog fra førſt og tilſidſt ere

faa fabelagtige, at de medrette gaae over til Glaſſen af Bøs

ger, der læſes for Iidsfordriv . Deraf har den ene til Thema

den mærkværdigſte Begivenhed og den anden den mærkvara
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digfte Mand i den hele gamle Hiſtorie. Salen er nemlig i

den ſidſte om ulerander den Store , og i den førſte om

den trojanſke frig.

a) Bellum Trojanum , hiſtoriſke Beſkrivelſe om

den trojanſke Krig , udſæt paa Danffe af

Chriſtopher Siveltoføn Glimagrio. Bjø

benhavn 1623. 280 S. 4to.

Denne Glimnager veed man intet om , uden at han

1623 var Præſt til Stouby i Skaane. Bogens ſenere ud

gaver ere Kjøbh. 1709 og 1761 i Octav.

I Fortalen eller Silſkriften til den udvalgte Prints

Chriſtian , erindrer han førſt, at " en Herre og Potentat er

meget bedre faren , naar han haver ſaa mange duelige Krigs:

mænd i ſit eget land og Nige, at han kan gaae jvalg iblandt

dem , end at han ftal nødes til at beſolde ſig dem andenſtedt

fra , og faaer ſaa at tage tiltakke hvordan de ere ,” dernæſt

opregner han nogle øvelſer , ſom ungdommen , der Krig og

Orlov efterfølge vil , ſkal øve ſig udi. Hertil regner han

førſt Ridekonſten . " Ihi den , ſom uſkikkeligen ſidder ſin

Beft, den ikke aleneſte beſpottes af hver Mand, men agtes

for den , ſom uduelig og ubequem er til nogen Krigshandel.

Denne øvelſe med Riden ſkal anfanges i Barndommen , før:

end legemet bliver for ſtivt og ubøjeligt."

" I gammel Dage da vænnedes ungdommen til at ſpringe

og løbe tilmaal, hvormed ligeſom de opvakte Legemet til Lets

hed og Geſvindighed , faa opvakte de Sindet til Lyſtighed og

Frimodighed. Ihi de Soldater , ſom ere lette tilfoss , ere

meget brugeligere i Krig , end de , ſom ere tunge og Teen:

færdige."

" De hade og udi fordum Iid vant deres Ungdom til at

ſvømme. De Romere havde deres øvelſe & plads, ſom kaldtes .

Şampus Martius , ud med den Flod Iyberis , hoor de efter

deres gymnica certamina kunde begive ſig i Floden , ikke allès
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nefte at afpytle Støv og Sved , mens ogfaa tillige for at

lære den Konſt at ſvømme."

Efterat have ved adftillige Exempler viſt de her anførte

Legemsøvellers ſtore Bigtighed og Nytte , iſær i Krig , om

taler han ogſaa Fordelen af " at rejſe langveis i fremmede

Lande, der at beſee adſkillige Folkes Sæder, adſkillige Byers

og Stæders Befæſtninger, Bierges, Floders, og bandes Na:

tur og Lejlighed , " kommer han omſider til at tale om fit

nærværende Skrift , og ſiger da blandt andet : " Betragtende

Hiſtoriers ſtore Nytte og Gaon , haver jeg paa port danſke

Maal udſat den trojanſke Krig , ſom er en ſandfærdig hiſtos

riſt Relation , hvilken Dictys Cretenfis og Dares Phrygius

førſt have ſammenſkrevet, der begge vare med i famme Krig

fra Begyndelſen til Enden ; den ene paa de Grækers , den

anden paa de Irojaners Side. Dem haver Gvido de Colums

nis (ſom jeg i dette arbejde meſtendelen , ſaavidt det ſkee

kunde , haver efterfulgt) *).

Endelig ſlutter han med at priſe landenes da værende

blomſtrende Iilſtand, og med at gjøre opmærkſom paa de ins

tereſſante Synspunkter hvorfra dette Skrift kunde betragtes.

I førſte Henſeende yttrer han ſig blandt andet ſaaledes : " Jeg

kunde vel her meget om Sans Majeſtæts lovlige Regimente

opregne , hvis jeg ikke af en Fortale ſkulde ſjunes at gjøre

en hel Iractat. Dog kan Nogen ſige mig : Naar var

Danmarks Rige Taa ophøjet, ſom det nu er, med viis og fors

ftandig Regjering i alle Stater , med ſtærke og vel befæſtede

Stæder , med ſaadan Armadie og udvalgt Skibsflode , med

+

*) Her , efter denne Parenthes , mangler ved en Irykvil:

delle det til Sætningens Fuldſtændighed udforderlige

Berbum , enten : lagt til Grund , betient ſig

af , taget fine Efterretninger af , ſtøbt

ſammen i een form , eller noget deslige.

3
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anben Munition og Ruſtning ? Naar var det i faadan inte

ſeelſe ude hos fremmede Nationer, ſom paa denne Dag ? Hvils

ket er at erfare af tenſerlige , kongelige , Chur: og Fyrſters

tegation her ind i Riget , ſaavelſom kongelige og fyrſtelige

Perſoners Præſentats udi egne Perſoner , hvilke det konges

lige Huus her i Danmark beſøgt haver ” 0.7. o.

Om Bogens høje Vxrd heder det : " En Narſag til denne

Dedication , der og giver mig et godt Mod , er Şiſtorien is

ſig ſelv , hvilken jeg befinder at mægtige Herrer have ſig i

den forlyſted , endogſaa den ſtormægtige Kejſer Alexander

Magnus , der og , iblandt ſine mangfoldige Krigsbeſværins

går , med ſaadan Lyſt læſte Iliada pomeri, ſom handler

om denne Krig , at han hver Rat lagde den under ſin Hoveds

pude. Ihi vil man vide af mægtige Konger , da findes de

her : Priamus , Agamemnon , Menelaus. Ber er og væls

dige Kjæmper : Sector , Iroilus , Achilles , Ujar Jhelamos

nius og flere. Vil man tale om viſe , forſtandige, liſtige og

(nedige Hobeder , da ere de og her at finde , Tom Deiphobus,

Paris , ulyſſes og Diomedes. Vil man derfore ret anſee

Hiſtorien, da er denne den allernavnkundigſte Krig , ſom ført

er af Verdens Begyndelſe. Her haver den ganſke Verden

været oprejſt i denne Krig ; Europa og meſte Parten Africa

holdt paa de Grækers og ganſke Afia paa de Irojaners Side .

Her var det ganſke Flos militum , ſom i Verden var , fors

ſamlet. ”

Man feer , at Olimager for fin Iid godt har udtrykt

fig om denne univerſalhiſtoriſke Begivenhed , hvorom det he:

der i C. D. Beds Weltgeschichte i Ih. Lei p 3. 1787.

S. 225 : " I Krigen mod Iroja tog de fleſte Folkeſlag i

Grækenland Deel , formodentlig formedelſt den ſtore Unſeelſe

hvori Pelopiderne ſtod. Denne joaarige Krig , der endte

ſig med en blomſtrende Stats Undergang , uddannede Begres

bet om Krigerdyd , og gjurte Grækerne allerførſt bekjendte
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med Krigskonften . Den havde for Litleaſien ikke flere vigtige

Følger end for det europæiſke Grækenland, og andre lande ;

og anſees derfor medrette ſom den vigtigſte Epoche i den als

dre græſke Hiſtorie."

Som Bidrag til at viſe den trojanſke Krigs og følgelig

Glimagers Bogs Intereffe for os Nordboer , kan anføres de

Tuhmſke udladelſer i De nordiſke folks Oprindelſe

Do 69 : " Som Intet i den gamle Hiſtorie holdtes for ædlere

end den trojanſke Krig, ſaa kappedes hvert Folk om at udlede

ſin Herkomſt fra den Tidspunkt ; Nogle fra de efter Erobrin:

gen omkringvandrende Græker og andre fra de flygtige Iros

janer , hvilket ſidfte færdeles blev brugeligt , efterat det var

bleven en afgjort Sag , at Rom , Verdens Dronning , ſtams

mede fra dem . Derfor finder man udi Middelalderen , at de

frankiſke Skribenter have ledt Frankernes Herkomſt fra Iro:

janerne , ligeſom de brittiſke Brittanniernes. Ja , Forfats

teren af Fortalen til vor Edda, haver ligeledes fundet Smag

i denne Mening, og gjort vor Odin til Priamus ” 0. T. 0.; og

po 71 : " Den trojanſke Krig var ſaa navnkundig , den oma

taltes i ſaa mange medii ævi Krøniker , den var 1170 beffres

vet i latinſte vers af Engellænderen Joſephus Iſcanus , ſaa

det var ingen Under , at nogle af vore nordiſke Hiſtoriefkris

dere , endftjønt de ei forſtode Græft , og aldrig havde læſt

Homerus, ſyntes at det var artigt, at hidlede vore Forfædre

fra Iroja . "

Dog vi vende og igjen til vor gode Glimager.

Efter Dedicationen , der tillige , ſom vi har feet , tjener til

Fortale , følger et par latinſke drevers til Wutor , og deré

paa et danſt Vers af ham , ſom endes med diſſe moraliſerende

linier :

Lede vi derfore al Berden omkring,

Næft Guds Ord findes ingen dyrebarer Iing,

End fande iſtorier ere.

2

1

1

i

3 *
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şoad heller Du lever vel eller ilde,

Dit Nygte bliver efter Dig aarle og firbe

uf Forfarenhed vi det lære.

Ihi lærd Mands Pen haver ſaadan Id,

Skjøtter ei . Du vorder mild eller blið,

agter ej Dit Gods eller Urve.

Naar Du eft dod og raaden i Jord,

Det bliver dog hvad Du haver gjort,

pun maler Dig med Din Farve.

Sammenholder man Glimagers Verf med hans Kilde

Gvido de Columnis , en ſicilianſk Forfatter fra det 13de

Karhundrede , vil man finde , at denne er meget udførligere,

og at den danſke Uutor egentlig har leveret et udtog. Denne

Dmſtændighed er det Skade med. I den Unledning gaaer

man glip af den Sprogberigelſe, ſom der ellers ved et og ans

det Sted kunde have været gjort Regning paa. Saaledes

f. Er naar Gvido opregner den Mængde af Konſtnere og

Haandverksfolk i Iroja efterat Staden ſaa herlig af Kong

Priamus var bleven opbygt: Architecti ; pictores ; Statuarii ;

marmorarii ; lecticarii ; canicularii ; qvadrigarii ; ligarii ; nu

larii ; deauratores albini , qvi ſtatuas et imagines in auro pinge

bant ; argentarii ; decrearii , qui calices conficiebant ex vitro ;

crarii fusores qvi campanas ex metallo fundunt ; dignarii, qui

figilla formabant; Sartores , qvi camiſas fuebant et braccas ; fufa

rii , qui ferro incude fuſos extenuant muliebres ; perticani ; libra .

tores ; figuli ; aurifices ; plumbarii ; fpecularii; pelliparii ; fuo

nes ; carpentarii ; tignarii , qui vebicula rotis volubilibus ſocia

bant ; dealbatores armorum ; baltbearii qui opus deaurati æris in

forenis apponunt ; claſicularii ; fabricenſes ; gineciarii qui textores

appellantur ; geometra , qui jugera ruſticarum terrarum numero

dividebant; bachi , qvi pannos lineos et laneos ita multo colore

tingebant ; piſtores ; tabernarii ; cetarii ; arillatores , qvos merca

o7es vulgariter appellamus ; argiropate i, e, diſtractores argenti ,
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et alii plures qui venales artes mechanicas exercebant - faa koms

me deraf i Danſken ikke flere for en Dag , end " Tømmers

mænd , Murmeſtere , Billedſnidere , Blytækkere , Malere,

Guldſmede , Kjedelſmebe, Grydeſtøbere , Skomagere , Skræ.

dere, Vævere , Loddere , Plattenſlagere og Sverdfegere."

3slænderne, ſom aldrig plejede at forſømme nogen leje

nighed til at forøge deres Apparat af lecture til Iidsfordrio

i de lange Vinteraftener , men gjerne indremmede ethvert

paſſende litterairt Product i deres foruð ſaa rige Sagafors

raad , biede ikke længe før de fit Glimagers over at paa Is.

Vandft. af denne islandſke Dverſættelſe er der i den mag

næanſke Manuſcriptſamling paa Univerſitetsbibliotheket fire

Exemplarer, nemlig No. 175 i folio , 345 , 346 og 597 4

i Qvart.

Forreſten vilde man tage meget feil, hvis man troede, '

at Islænderne ikke havde den trojanſke Krigs Beſkrivelſe paa

deres Maal, før de ſaaledes hentede dem en Irojamannas

ſaga fra Danmark. Nei , tvertimod læſte man Hiſtorien om

denne Krig omtrent et Par Sundrede Har tidligere i Island

end i det øvrige Skandinavien . Det ſeer man af den Iroja

mannaſaga paa Pergament , ſom under No. 544 i Qvart

gjemmes i den magnæanſke Samling. Den er efter alle Gris

teria fra det 15de Larhundrede. En Papirsafſkrift deraf

haves ſammeſteds under No. 281 ſamt 597 b. 4to.

Hvor Kilden til denne gamle Irojamamafaga er at

ſøge , er jeg ikke endnu kommen paa Spor efter. Det er

hverken Gvido , eller Dictys den Cretenſer , eller Dares fra

Phrygien , eller Joſephus Iſcanus. Den kommer i en vis

Henſeende overeens med den franſke udgave , trykt i Lyo#

1490 , hvis Iitel anføres ſaaledes i þeinekes Neue N a cho

richtë n I. S. 262 : Le Recueil des hiſtoires troyennes conte

nant troys livres ; au premier est contenu la genealogie de Sa

turne etc, au ſecond est contenu des faits et des proueſſes du vail.
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lant Hercules etc. an tiers eſt contenu la reedification de la dite

Troye par le Roy Priam etc. Bel er den ikke , ſom den frans

fle , delt i 3 Bøger , men den mærkelige Lighed beroer paa

den Gudegenealogie , fom vor Irojamannalaga begynder med

ligeſom i Franften . Bor Pergamentscober beſtaaer af 13

Blade i ſtor Qvart , er fuld af Abbreviaturer , og da Skrifs

ten er noget afbleget , vilde den være temmelig vanſkelig

at læſe , hvis man ikke kunde raadføre ſig med Uffkriften

Ro. 597 h .

Begyndelſen heder , at i Joſvæ Dage , da han regierede

i Jødeland, da fødtes paa øen Creta Saturnus, ſom vi kalde

Fren. Han havde en Broder Iitan ved Navn , ſom ejede

mange Sonner.
Saturnus havde 3 Sønner : Jupiter, Nepe

tunum og Plutum . Derpaa gaaer Uutor over til at omtale

Jupiters forliebte Eventyrer. I det 6te Capitel fortælles

Paridis Kjendelſe , da han ſom Boldgiftsmand ffulde afgjøre

hvem der var ſmukkeſt af de 3 Gudinder Juno, Minerva eller

Men de ere her metamorphoferte til Sif , Freia

og Frig . Saaledes ogſaa , naar Paris i Striden ftager

Fare for at drabes af Menelaus , er det ikke Venus der redo

der ham , men Freja. Irojanerne kaldes her allevegne

Iyrker. Hercules ſiges at være Søn af Ihor.

Det Unførte viſer, hvor egenmægtig den islandſke Over's

ſætter har behandlet fin Original. Nogle Gange nævner

han "Merſtare Darius” Tom Hjemmer for ſine Beretninger,

og hvad Irojas undergang angaaer , ſynes det meſte ogſaa

at grunde ſig paa Dares.

En ſærdeles Omſtændighed ved denne Trojamannaſaga

tan det oglau anfees for , at den ſtaaer i nøje og uadſkillig

Forbindelſe med Bretaſøgur , eller Hiſtorien om Bruti

og hans medfølgende Irojaneres Nedſættelſe i Bretland eller

Britannien .

rojamannafaga ender med diſſe ord , ſom ere ffreyne
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med den ſamme Haand, hvormed alt det øvrige i diſſe gamle

Pergamentsblade, og tilføjede i uafbrudt følge : Enn hier

e pter hefur Søgu fra ned *) , og them er Brets

land bygdu. Diſſe Ord ſtaae nederſt paa ſidſte Side af et

Blad og derpaa begynder det næſte Blad ſaaledes : " Nu er at

ſegia fra Unea hinum milda , at han rakrt leingi i Kafe fra

er han for af Irojo , og kom han umſidher i Sikiley ” o. 1. D.

29

Som et Appendir til FortæUingerne om Irojas Unders

gang bliver ellers i Einari Hiſtor. litter. Island. p. 105 anført

Hector ofaga. af denne er der paa Univerſitetsbiblios

theket en Coder paa Pergament og en nyere Ufſkrift deraf

paa Papir. Denne Saga giver ſig ud for at være taget af

Gvalterus. Dette er lige ſaa rigtigt , ſom det foregivende,

at Hiſtorien om Rorf Krake ogſaa ſkal ſkyldes en Magiſter

Gvalter . Serom forefindes følgende mærkelige yttring paa

en ſkreven Sedder blandt nogle 2. Magnæi Collectanea til

litteraturen af Phil. Gualteri Alexandreis : Nullus Galterus

de Rolfo Krakio quidquam ſcripſit , sed nugator ille Islandus , hi

ſtorie illius effictor verius quam ſcriptor , iſto nomine abufus eft,

ut quisqviliis fuis , nugaciſſimo opere contentis , autoritatem con

ciliaret, Cæterum iſtud Galteri nomen ei ſuggeſſit verſio isları

dica Alexandreidos Galteri Inſulenſis. Et fimili fraude uſus eſt

ille , qvi de Hectore qvodam (non genuino illo Græcis celebrato ,

fed altero , in Islandin , ni fallor , primitus efficto) ineptiſſimam

fabulam , quæ adhuc in membranis islandicis durat , malis avibus

procudit,”

*) Ut gaae fra Hiſtorien om Trojæ ødelæggelſe til Beret:

ning om æneæ derpaa følgende Hændelſer , ſynes ogs ,

ſaa at ligge i Planen i Wolfram von Gidhenbachs poe:

tiſke Bearbejdelſe af den trojanſke Krig , conf. von der

Şagens u . Büſchings Geld der deutſchen poeſie

S. 217 og 18.

>
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b) alexander Magnus; det er : En ny Krønike om

Kong Alexander den Store , beſkreven af Joha 11a

nes Sylvius Satcerolebienſis. Kjøbenhavn 1630.

302 S. 4to.

Ogfaa trykt 1664 i Octav. Dverſætteren døde ſom

Præft til Nær paa Ringerige i Norge 1639. Ut Sylvius

blot er Overſætter , lees af Dedicationen til den udvalgte

Prints Chriſtian V , hvor han ſiger : " Jeg haver i diſſe fora

gangne Dage udſæt paa danſke Maal en liden Krønike

om den ſtore Alexander , ſom var den ſtørſte Enevoldsherre i

det græfte Monarchie, og en Sejervindingsherre over alle de

lande , som ligge i øſter mellem Hellespont og det yderſte:

indianſke pav."

Sylvii Original har neppe været anden Xutor end Curs

tius. Den følger han nøje , paa det nær , at han for det

meſte fatter ſig kortere *) .

Iil Prøve paa Sylvii Stil og Foredrag , anføres her

de Tchytiſte Scſandters ſaa berømte Jale til Ulerander :

" Derſom Gud havde givet dig ſaa ſtort et legeme, ſom

bit Hjerteb Begierlighed er , da kunde Berden ikke begribe

dig . Du tunde række til Verdens Ende , paa den øſtre med

din højre Haand, paa den venſtre Side med din venſtre Saand.

08 naar du havde naaet dem , vilde du vide , hvor ſtor Him

melen var , der ſom det guddommelige Lys og Skin ffjuler

*) Curtii ſenere Overſætter , Mogens Vingaard , dømmer

om Sylvii Urbejde paa ſamme Maade , naar han i ſin

Fortale lægger Curtius efterfølgende Ord i Munden :

" Jeg leer ikke , at det haver været vaterslebs Mening

at overſætte mig Curtius Rufus paa Danſke, ſom mere

korteligen at ſammendrage Alexanders Hiſtorie fornems

melig af mig ; dog alligevel haver han undertiden træfs

fet og efterfulgt mine Ord og Mening meget vel , og

Erevet godt Danke ."



tlg. Dg ſaaledes begjærer du , det bu itte tan begribe. If

Europa drager du til Aſien , af Uſien til Europa. Dernæft

naar du haver overvundet det ganſke menneſkelige Kjøn , vil

du føre Krig med Skove, med Snee, med Elve og vilde Dyr.

Hvad tænker du ? Beeð du ikke , at Iræer vore længe , førs

end de blive faare høje og meget tykke , og kunde dog paa err

Timestid med Roden afhugges. þvor ſtor èn føve er , blis

ver han dog paa det ſidſte de allermindſte Dyr til Mad og

Spiſe. Og Jern , hvor haardt det og er , fortæres dog af

Ruft. Intet paa Jorden er ſaa mægtigt , at det jo af en

ringe Iing kan faae Skade. Hvad have vi med dig at ſkaffe ?

Vi have aldrig været i dine Lande , kan du ikke lide , at vi,

ſom boe i ode Skove og vilde Sorkener, intet vide af dig at

ſige ? Vi kunde ikke tjene , ikke heller begjere vi at byde

over nogen. Vi have Skjænk med os til dig , at du kan

Ejende det Schötifte Folk , en Ploo , et Par Dren , en Pil

og et Bæger. Diſſe bruge vi med vore venner , og imod

vore uvenner , naar de ere noget langt fra os : men ere de

nærmere , da bruge vi vore Glavind. Med vore Benner

drikke vi Vinen af Bægeret , og meddele dem Korn. Med

vore Vaaben have vi overvundet Kongen i Schytien , og ſiden

Kongen i Perſien og Meden, og gjorhe vi ud Vejen réen inda

til ægypten. Men du , ſom roſer dig , at du eft kommen ,

at forfølge nogle Røvere, du eft ſelv alle Forks Røver, hvor

du eft fremkommen . Du haver indtaget Lydien , overvundet

Syrien , nu haver du Perſien i din Vold , og Bactrianer una

der din Haand , og vil nu hen i Indien . Du haver og ráke

dine gjerrige og uſtadige Şænder til vort Fæ. Hvad Gavn

haver du af din Rigdom , ſom kommer dig til at hungre ?

Du eſt den førſte , ſom i ſtørſte overflødigheb maa hungre.

Thi jo mere du haver, jo mere du begjærer. Kommer du ikke

itu , hvor længe du haver ſtridet med Bactrianer , desimelo

Tem ere Sogdianer fra dig affalden . af Sejervinding avice
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bu Krig . Quigevel du kan være mægtigere og ſtørre , end

nogen anden , ſua maa du dog vide , at man lider ikke frems

med perſkab. Far ikkun over Tanaim , da ſkal du faae at

vide , hvor ſtort bort land er. Du ſkal aldrig naae Schys

ter , vor Fattigdom er haftigere , end dit Krigsfolk, ſom er

ſaa betynget med alle landſkabs Rov og Bytte. Og derimod,

naar du mener , vi ere langt borte , ftal du ſee os inden din

Lejr. Vi bruge lige ftor Haſtighed , naar vi flye bort , og

naar vi komme igjen. Vi høre , at vore Fieldboliger og

Skovvæſen ſpottes af Eder i Grækenland. Vi opholde os i

vide Ørkener , og agte ingen ſtore Stæder , og rige Korns

marker . Ihi raade vi dig : tag vel vare paa din lykke, hold

hende faſt med begge Hænder , hun er ſlibrig og glat , og

imod hendes Vilie kan hun ikke holdes. Folg gode Raad,

ſom den nærværende Iid allerbedſt dig viſer . Iving din Eyes

ſalighed , ſaa kan du des bedre ſtyre hende. Man ſiger hos

08 , at Lykken haver ingen Fødder at ſtaae paa , hun haves

ikkun þænder og Vinger. Naar hun rækker Haanden frem ,

vil hun ikke lide , at man rører ved hendes Vinger. Paa det

ſidſte , eſt du mere , end et Menneſke ? Vil du være Gud

liig , da gjør Menneſket godt , og ikke ondt , giv dem , og

tag ikke fra dem. Men eſt du et Menneſke , da tænk altid

pag det, du eft. Det er daarlig at plage ſig med de Janker,

ſom komme En til at forglemme ſig ſelv . Dem du ikke end

nu haver ført nogen Krig paa , dem kan du bruge for gode

Venner. Shi blandt lige er viſſefte Venſkab ; og ſynes de

at være lige , ſom ikke have forſøgt hverandre, hvor ſtærke

de ere. Dem au haver overvunden , tro aldrig at de ere dine

Benner. Imellem en Herre og en Svend er ingen Venſkab ;

om de endſkjøndt holde Fred , have de dog Krig i Hjertet.

Iro ikke at Shyter holde Fred , om de endfkjøndt: Tvore .

Men ved Venſkab og Kjerlighed holde de Fred. Græker for:

Lade dem paa en Eed , men Schyter paa Iro og love. Hvo

1
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som er utro mod et Menneffe, han er aldrig tro mod Gud.

Ikke heller haver du behov at holde hannem for din Ven, om

hvis Tro og Hjertelag du țvidler. Du kan have os til Vægs

tere over Aſien og Europa , vi række hen til Bactra , uden

hvad ben Flod Tanais feiler 08 ad. Der ſiges at Macedo:

nien ligger hos Shracien ; vil du derfor have paa begge Sia

der , enten Venner eller uvenner , give vi dig at betænke ."

I den magnæanſke Manuſcriptſamling paa Univerſitetos

bibliotheket er under No. 519 en Alexandri Magni Saga

paa Pergament fra det 150 € Uarhundrede , og under No. 520

en nyere Uffkrift af ſamme Goder. Denne Serenike om Ulerans

der grunder ſig vel ogſaa oprindeligviis paa Curtii Berets

ninger , men ikke umiddelbar. I den islandſke Bearbejdelſe

er nemlig Philippi Gualteri de Caſteliones i 12te Uarhuns

brede forfærdigede berømte latinſke epiſke Digt ulerandre is

lagt til Grund , ' hvilket lees ikke blot deraf at i Skriftet hift

og her henfeyder man ſig til Meiſtare Salterus ſom

ſin Hjemmel , men ogſaa af denne mærkelige Efterretning til

Slutning : lyfr her thar at regia fra alexandro

Magno , okroa Brandr Biſkup Jonsſon er indri

thesſi Sogu or Latinu ok i Norrænu.

Brand Jonſen , der døde ſom Biſkop i Holum 1264)

havde i nogen Tid opholdt ſig ved Hoffet i Norge , og overs

ſatte Gvalters ulerandreis paa Norft efter Kong Magni

Forlangende. (v. Einari hiſt. litt. Island . p. 107) . Denne

Alerandri Magni Saga begynder ſaaledes : " Darius

hefur Konungr heitið ' er reð fyrer Serklande. Kan var

agætr Konungr i theſſum Luta Heimſins er Uſia heiter. Dha

hefur engi Konungr varit rikari i thann Iima. Sæti fin

hafdi han lengſtum i Babilon , er tha var Haufuðborg alls

Rikiſens ; en hon er nu eydd af Mønnum fyrir Sacir Orma oc

annara Eitr kvikvenda. Darius Konungr hefur haft under

Ter marga Scattkonunga í eina af hans Scattfonungon ex
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uefndur Philippus. Qan red ' fyrir Gritlandi. Drottning

bans het' Olimpias . "

Gvalteri Betragtninger over'den af Ulerander i Sunb

og Ørund ødelagde herlige Stad Iyrus , i hans aleranx

breides 3die Bog , udg. Lyon. 1558. Bl. 25 :

Solvitur in cineres ab Agenore condita primo

Nobilis illa Tyrus , qua , si preclara merentur

Vatum dicta fidem , fi fama credere dignum eſt ,

Vocum fola notas , aut *) rerum fola figuras

Aut docuit prior , aut didicit ; fic ergo qvotannis **)

Indomitum indomitus domuit MacedAm furor urbem .

Verum certa ***) fides et pax fincera ****) ſub ipſo

Chriſtorum Chriſto , reparatis manibus , urbem

Reftituere , ubi nunc plebs orthodoxa , flagransque *****)

Thuribülo mentis , crucifixi nomen adorat.

findes ſaaledes fremſat i Islandſken :

" Ihar kemr at ſu en agæta Borg Iirus er Ugenoe

Sonungr bafde reiſa latet i fyrſto , brennr upp øll, og verde

at øſco or miklo Manvirke. I theſſe Borg hefer fyrſt funnig

oc kennt veret Stafrof a Ebreſcu , af thoi ma trua er forns

feaudin hafa ſagt, eda frettir hafa fortalet. Igenor Konungr,

er reiſa let Iirum , ſem ſagt var , var Son Cathmi , er

fyrſt fann Stafrof, og eru ſtorar Sogor fra theim , thar et

finnaz mono i theire Boc , er heiter Ovidius Magnus. Als

brege var thelle Borg vunnen fyri en Ulexander Konunge

*) De 3 Pergamentscodices af Gvalter , ſom høre med

til Magnæi Donation paa
univerfitetsbibliotheket,

læſe her et.

**) Mſterne har rigtigere tot annisa

***) M. vera.

****) Mit. divina.

*****) Den ene oder far fragransque .
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sann hana , sc eigi varð hon uppreiſt fyrr en af Eriftnom

Mønnom ."

For Værdien af denne islandſke Ulerandreide er det en

ikke ringe anbefaling, at den islandſke Litteraturs ſtørſte

Kjender og ſkarpeſte Dommer holdt den ſaa meget i Wre, at

han i fin Iid var betænkt paa at lade den komme for Lyſet.

Det fortæller Fabricius i ſit Bibliotheca latina , Volumen III.

Hamburgi 1722 , P+ 325 : "Veterem islandicam verſionem Alex

ondreidos Gvalteriana , incomparabile antiquitatis ſeptentriona

lis monumentuni, luci parat v. cl Arnas Magnans , Secres

tarius et Antiqvarius potentiſſimi regis Daniæ , et in Academin

Hafnienſi Profeſſor. Duos manuſcriptos codices latinos , quos ex

Bibliotheca Gudiana acceperam , libenter per nobiliſſimum Reitzium

(Reitserum ?) ad illum transmiſi , ut ad editionem novam

bujus fcriptoris ipſum , fi poflem , magis excitarem .”

preudo - Calliſthenes om u1ecandet.

Den Skikkelſe , hvori man ſeer Alexander , hans Bes

drifter og þændelſer , Taavel ho6 Sylvius fra Haterslev,

ſom hos Goalter og Brand Jonſen , er faa godt ſom ganſke

lig det Billede deraf , man kjender af Curtii Spejl. Hel

anderledes bliver derimod den macedoniſke Øelt potentſeret i

den Roman , ſom gaaer under Calliſthenes's Naon , og ſom

er Kilden til faa mangfoldige Digtninger om Alerander fra

Middelalderen *) .

Det er med denne Pſeudocaliſthenes i gaanden at Görs

res , i Die teutſchen Volksbücher S. 57 , om Alexan :

der yttrer ſig ſaaledes : " Dette vældige menneſke , der med

ftærk Haand bandt det ſtore Uſia til det ſtærkere Europa,

*) H. Weber i Metrical Romances. Vol. 1. Introduction .

p. 23 anſlaaer Untallet af de franfte Forfattere , ſom i

Middelalderen have behandlet dette Wmne , til over et

Doſin ,
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bet med fin Sær gjennemtjæmpede og beſejrede den hele vide

Berdensdel , og ſom derfor uforglemmelig maatte indpræge

alle de Folkeſlag , han kom i Berørelſe med , fit Minde,

maatte vorde anſeet ſom en værdig Gjenſtand for den ny

Poeſie , * og ligeſom han var Broen imellem begge Berdens:

dele , faaledes ogſaa blive Broen mellem begge Iidsperioder,

og den Middelpunkt , hvori den ene Mythes Overgang til

den anden fandt Sted. De Fabler , der allerede i de ældſte

Jider vare i Omløb om Aleranders Iog til Indien , afgav

en Baſis for alle de ſenere Digtninger. Hvad Strabo fora

tæller om Myrer , der ere ſaa ſtore ſom Ræde og trække Guls

det op af Minerne ; hvad Cteſias fortæller om Dyret Marti:

chore med et Mennetteanſigt , om Cynocephali , og om Kil:

derne med det flydende Guld ; hvad der ſtaaer hos Plinius

og Solinus om Uſtomer, ſom blot leve af lugten , om Pygs

mæer o. l. 3. tjente til Grundvold for en Fabelkreds , ſom

man kun behøvede at udvide , for at den kunde indſlutte den

Sids Poeſie . Allerede hos Julius Africanus , ſom levede i

3die Warhundrede, finder man Fabelen om den ægyptiſke Konge

Nectanebus , der udgives for Fader til Alexander. I meget

gamle Iider rundede det şele ſig til et Epos i Urrians

Alexandreide ; men egentlig naaede denne romantiſte Hera:

cleide førſt fin Fuldkommenhed i det Verf af den foregivne

Caliſthenes , hvis Forfatter , ſandſynlig en nygræft Munk,

troes at have levet i det rode Aarhundrede. Driginalen

fynes ganſke at være gaaet forloren , men lever i Overſæta

telſer og Efterligninger. Dette Berk optogeo med alment

Bifard ſaavel i Orient , ſom i Occident. Ganſke i Munke:

aand er verket ſkreven , i Henſeende til ſin udvortes Form

p!umpt og ſtivt ; man kan ſige, at alle de antike Billeders

ftiønne rene Omrids ere ligeſom tildækkede af den ſtramme

Munke sætte. Digteren ſamlede de gamie Sagn , ſom fra

Tid til anden havde dannet ſig i Orient og Occident om
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Denne Sjenftand , og i det han ſammenlænkede diſſe Iradia

tioner til hinanden , fremkom dette ſynderlige Verk , maafta

det førſte egentlig romantiſke. – Paſſende var det til Tidens

Uand , og denne tog ogſaa derimod med Iak ; Orientalisa ·

men deri trængte ſig kraftig ind i Dccidentens Ideemaſſe,

og derfra udgif en Mængde epifte Digte , Romaner og Rok

mancer.” Saavidt Görres ; cfr . gen. litt. Zeit. 1810 .

No. 109 col. 265 .

Sainte - Croir i fin Examen critique des anciens hiſtoriens

d'Alexandre -le -Grand , seconde edition . Paris 1804. P. 165

holder for , at dette Berk af den foregivne Caliſthenes maa

være omtrent fra det rode Aarhundrede , og finder det ſmags

løft , væmmeligt , og næſten uudſtaaeligt at læſe. Imidlera

tid tilſtaaer han , at det baade i Orienten og Occidenten har

erholdt overordentligt Bifald.

Den af Sainte - Croit fældte haarbe Forkaſtelſesdom

finder Docen l, cit. i Jen. litt. Zeit. 1810 altfor ubils

lig , og mener , at han ikke har betragtet Romanen fra den

rette Synspunkt. Ideen om det Store og Overordentlige i

Uleranders Rolle kunde ikke viſe ſig herligere end derved , at

han , den viſe og miraculeuſe Mand , blev Centrum for en

Kreds af Eventyrer og vidunderlige Sagn , hvori Millioner

Menneſker fra Ganges til Jajo fandt Silfredsſtillelſe for den

menneelige Naturs Irang , og Syſſelſættelſe for Phantas

fien. Derved ſkete det , at Alexander blev Middelalderens

Uchilles og ulyſſes. Fik han ſig end ikke nogen Fomer ; ſaa

har dog i 14 Aarhundreder efter hans tid mangen en Digter,

ubeſoldet , og bedre maaſkee end Choerilus , beſjungen hans

miraculeuſe Bedrifter.

Denne af Sainte - Croix l. cit. , Tom af Panzer i hand

Annal. der årt. deutſchen litteratur S. 70, 74 , 107

ſaa ilde udftregne, af (Sörres og Docen derimod ſaa over al

Maade forroſte hiſtoriſke roman om Alexander haves ogſaa
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paa Danft, men kun i Manuſcript. Under 4o. 190 i folio

iblandt de Magnæanſke paa Rundetaarn gjemmes a lepa ne

dri Magni Hiſtorie , overſat af det Iyofke ved

Peder Pederſen Galthen. Originalen , Tom Galthen

har havt for fig , er Johan Sartliebs i 15de Tarhundrede

forfærdigede og ofte trykte tydfte Overſættelſe af hin Pſeudos

callifthenes.

Galthen har dediceret fit Skrift til Kronprints Chris

ſtian , og er Dedicationen dateret Wandfiffue 1584 . Vands

tifve er et Sogn i Veſtergynge Herred i Skaane. Overfæts

teren , en Jyde af Fødſel , ſom dengang der var Præſt, døde

Tom Præft til åkarp og Viðſio i Tamme Herred 1610. (vid .

Lagerbrings Dillert, de Gotbungia. Londini Gothor . 1745

p. 63).

I Dedicationen anbefales førſt hiſtoriſke Skrifters Læs

ning overhovedet , og ſiges derpaa om nærværende Verk :

" Saa bør denne Alexandri Hiſtorie at holdes udi 2Ere og an

Feelſe ; thi vi finde udi denne ligeſom udi andre politiſte og

hedenfte Şiſtorier mange herlige og gavnlige lærdomme,

hvilket hver , ſom dennem med Flid læſe vil , kan letteligen

befinde. Den højlovlige Fyrfte Hertug Albret udi Land

Beyern , Pfaltsgreve ved Rhin , af ſynderlig lyſt til denne

Alexandri Hiſtorie befor ſin livdoctor at udſætte hende af Las

tine paa Iyofte. Derover er denne Hiſtorie vorden bekjendt

og aabenbaret , ikke alene for ſamme forbemeldte Fyrſtes

Underſaatter , men og for mange andre og langt fralig gende

Landes Indbyggere, ſom have Forſtand udi det tydfke Junges

maal , paa hvilket man nu , Gud være lovet , finder mærkes

lige Bøger , af hvilke en part paa andre Jungemaal ikke

letteligen ere at bekomme. Og er et Exemplar mig og fores'

kommet, og efterdi jeg formærkede hvor ſtor Nytte og Havn

hun fører med ſig tit alle verdſlige Regentere og underíaatter,

baver jeg udſæt hende af Iyoffe pas vort danſke Tungemaal,
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og haver ladet hende ved nogle af de Højlærde udi Kjøbens

havns Univerſitet revidere og overſee , og er af dennem til

Prenten ſamtykt ; hvilket hertil ikke ſkee kunde for min ſtore

Fattigdoms Skyld , ſom ikke kunde udſtaae det Forlag , ſom

Prenteri til dette mit Urbejde vilde udkræve ; og nødes der:

for til denne Hiſtorie fkriftlig at offerere."

Som Prøde paa det berygtede Eventyrlige Bogen indes

holder , kan Efterretningen , ſom Werander i en Skrivelſe

giver om ſin Himmelrejſe , være paſſende at anføre. Han

fortæller da ſom følger :

" Derefter kom vi til det røde Hav. Dér funde vi det

allerhøjeſte Bjerg , ſom vi havde nogen Tid ſeet. Jeg tog

nogle af mine bedſte og kjæreſte Riddere med mig , og ginge

op paa Bjerget. Da ſjuntes os , vi vare oppe under Hima

meren. Jeg var tilraads med mine gode venner og trofaſte

Ryttere (Riddere ? ) , at vi ſkulde gjøre os en Stige , ſom

ſkulde række op i Himmelen til at beſee , om det var Himmes

len , ſom vi her nedre paa Jorden ſtaaendes have ſeet. Men

vi kunde ingenlunde naae op til Himmelen. Da betænkte

jeg , hvorledes jeg maatte med nogen Behændighed røre paa

Himmelen , og lod mig berede en ſtærk Kurv vel beſlagen

med Jern ; jeg gjorde ſtærke Ninge derudi , og med ſtærke

Snorer bandt ſaa Griffer derved ; og havde derudi beredt

mig en lang Stang , ſom jeg ſatte Griffernes Spiſe paa.

Den Stang kunde jeg række til Fuglene og fra , efterſom

jeg vilde . Jeg lod berede deres Hadſet *) , og rakte Stangen

op over dem ; da tænkte Grifferne , at de vilde naaé Kjødet

og udſtrakde deres Fiædre og Vinger. Dermed løftede de

mig og mit Sæde fra Jorden. Jeg rakte Stangen med lad:

Telen op over dem , og de fløj efter og førte mig laa højt up

$

Gee ,*) Det Ord har her Betydning af lokke mad.

Videnſkabernes ſelſkabs Ordbog .

4
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udi Luften , at jeg hverken kunde Tee Band eller Jord. Da

kom den guddommelige Magt og ſænkede Grifferne ned. I

hvor faſt jeg rakde Dadſelet over dem , ſaa fløj de dog nede

Da tykte jeg , at den ganfke Jord var en liden rund Klode,

og at han flød paa en enderos Sø Som jeg rakte nu

Stangen ned under Griffene lige mod den runde Bold , fløj

de ned. Jo længere jeg ſænkede ned , jo ſtørre blev Jordens

Kreds til at fee. Saa kom jeg da vidt ned i luften. Da

ſaae mine Nyttere mig , og mærkede vel , at jeg ikke ſkulde

ſvinge ned hos dem ; og rendte haſteligen derhen , ſom jeg

havde ſtillet Fuglene med deres Flugt. Da blev mange Dros

medarier beredte til haſtig løb ; men det kunde Uit intet

hjelpe. Jeg lod mig neder paa Jorden , 10 Dages Reiſe

fra min Hær , i den vilde ørken ; der var jeg til paa den

tiende Dag , og vidſte ikke til hvilken Haand jeg ſkulde vende

mig hen. Da kom nogle af mine trofaſte Ryttere til mig

og førte mig troligen glad og ſund til mit Folk *)."

En anden Prøve paa Danfe af dette Fabel - Verk , ikke

efter Peder Galthens Overſættelſe , men formodentlig efter

Şartliebs tyofte udgave , tan læſes i fans ansett

Skonning & Geograpbia hiſtorica orientalis

3 : Udſkillige øſterlandſke Landes og Øers Bes

ſkrivelle. Hos ham handler nemlig det 40de Sapitel

S. 571-87 om den ſtore Ulerandri Magni Krigstog ind

udi Indien ; hvorledes han med en ſtor Krigsmagt er der

inddragen, og der taget Kong Porum, de Indianers Konge,

fangen ; og hvad Fare og ulykke han med fit Krigsfolk af

forgiftige Orme og Beſter er der ſammeſteds kommet udi.”

- Paa Svenſk exiſterer i et Manuſcript paa Univerſitets:

bibliotheket i Kjøbenhavn et proſaiſk udtog af denne Roman.

*) Denne Alexanders Luftreiſe ſaavelſom baris Nedgang i

Havet ſigtes der til i Vita Annonis i Schilters I be:

Taur u $ 1, vers 206 -86.
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Den Munt i Aftaby Kloſter , ſom ved Har 1492 har forfære

diget dette udtog , har formodentlig derved betjent ſig af

en af de latinſke udgaver af den oftere trykte Liber Alexandri

Magni de præliis. Begyndelſen er anført i Skandinav.

Muſeum 1798. Iſte B. S. 272. Den odenanførte Himmel:

rejſe lyder her ſaaledes : " Han kom omſider til et høgt Berg,

of lot han ther göra en foran og ſtarkan Korgh af Jern

meth langom Jernlenkiom , of bant twem Gripom om Halo

ſen, of ſatte fielfwen fik i Korgen of lot fåra ſit op i Wådråt

(wa högt , at honnom ſyntes al Werlden en ſtörra wara en

eth litit øws , tha kom han atter nider.”

Han ſlutter ſaaledes : " Medan han lifde , tha hafde

han Werldena under ſit Wald, of nu åre alla Djåflane honom

måktoge . Hår var han lithet riker , ok åwinneliga ſkal han

blifwa fatigr of armber. Hår kunda han en opfyllas med

Gul og Silfwer , thy opfyler honom nu Helwitis Eldr.

Han hafde hår Şeder of wer /dzliga åra , nu vardher han

Himrikis Grådi ombåra. Hår tog hans Ward (ingen ?)

&nda , of wilde (han ?) ey holde Gudz Bud , nu hafwer han

Wanmakt og år alle Djåflane Fotetrudh *).

*) Man Feer , at Munken i Aftaby her har leveret en fri

Paraphras af.Slutningscapitlet i den latinſke Origis

nal, ſom har til overſkrift de sepultura Alexandrin

" Ad sepulturam Alexandri plurimi philofophi convenerunt,

quorum unus ait : beri totus mundus non ſufficiebat ei , hodie

qvatuor ſoli ulna fufficiunt. Alius : heri ducebat exercitum ,

hodie ab illis ducitur fepultura. Alius : heri premebat ter

hodie eadem terra preinit ipfum . Alins : heri enn

gentes timebant , hodie eum vilem deputant." Den ene

af diſſe Janker har Phil . Gvalterug i ſin 2 let a na

dreis udtrykt ſaaledes :

cui non ſuffecerat orbis ,

Sufficit exciſo defoſa marmore terra

Qvinqve pedum fabricata domus,

ram ,

1

4 *
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Men et ulige vigtigere phænomen i den fuente Litte:

tatur , end dette utrykte udtog , er hint berømte Verk :

Alexandri Magni Siſtoria på ſwenſka Rim af Latinen

in på vårt Språk wånd och bekoſtat genom then högb

wiiſe och nampkunnige Serren Sr. Boo JO118 ron,

fordom Sweriges Rikes Droget , ſom uthi Konung

Albrechts Tid lefde. trsæt på Wiſing ;borg , af Sans

Soggreffi ades Riksdrogens Boketryciare Johan

Kankel. 1672. 4to. (er ikke pagineret , men gaaer til f i

3die Alphabet) .

şoo der ikke ellers deed det , kan af Ihres Gloffa

rium overbeviſe ſig om , hvor uendelig vigtigt et lingviſtite

Monument dette Verk er for det ſvenſke Sprog, og det ſynes

ikke at være blevet behandlet med tilbørlig Agtelſe i den under

Prof. Lundblads Præfidium udgivne academiffe Diſſertaté :

De Hiſtoria Alexandri Magni a Boëtio Fone filio ſvecicis ryth

mis compoſita. Lunde 1802. 470.

Wel tilſtaaes om diſſe Rim : " eft in illis multa verborum

vetuftas et antiqui fermonis quædam imago et majeftas , cujusmodi

Exempla adoramus non aliter quam ſacros vetuftate lucos , in

qvibus, ut Qvintiliani verbis utar , grandia et antiqva robora

jam non tantam habent Speciem , qvantam religionem ,” men for:

reſten affærdiges Verkets Bedømmelſe altfor kort og ſumma:

rife , og det er en ſlem Fejltagelſe ſaavet i Disputatſen ſom

paa ſelve Titelbladet , at Poemet tillægges Boo Jonsſon,

da han kun har foranſtaltet at det er bleven forfærdiget.

Denne Fejltagelſe er ſaa meget mere ubegribelig , ſom

ikke allene Hadorf om man vilde beſkylde hans Iitel for

nogen Slag . Ivetydighed i Fortalen bruger diſſe aldeles

beſtemte udtryk " Boo Jonsſon hafwer , then låtit in på

vårt Språk i rimviis månda " men ſelve Bogen har jo denne

Finalconcluſion :
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" Shelle Bol hon hafwer nu ånda ;

Qona Toth til Swenſka månda

af Latine of ſwa til Rime

Fore viſſo fkulin thet fornima

En årlie Droget innan Swerit ;

Boo Jonsſon (wa nåmpner han fik.”

Man ſtøder i dette Berk paa en ſtor Mængde fuenſte

Ordſprog, og da dets udfærdigelſe falder i det 14de Aarhun:

drede , er diſſe Ordſprogs alder omtrent ſamtidig med de

man har af vor Peder Laale . Ved en ny Bearbejdelſe af

Peder Syos Ordſprog vilde de for en Jævnføring med dem

være meget paſſende. Her gle faa til Prøve :

Fol. 1. 3.b. þunger och Iorft år harder Gaſt.

Jag hafwer hört af gamla Gâta :

Swo Lioft wil hafwa ſtal ſjårt lata.

Gud giver alom , ſom bedis , Korn ;

Iho bjuder han thet en Dren a Horn.

Fol. K. 1. a. Thet er of ondt i thy Huſe,

Sher ångin år Råzu eller Kuſe.

Fol. P. 1. a. Swa kånner Ndd nakne Kono ſpinna .

Fol. Rr. 2. b. Swa gårda Griife gamla Swina.

$ . 2. Ridderromaner.

Ridderromanerne er et Slags Fortællinger , ſom Græa

kerne og Romerne ikke kjendte til og ikke kunde kjende til,

da de grunde fig paa Sæder og Indretninger , der førſt i

Middelalderen opkom i Europa. Frankerig er udentvil dette

Slags Skrifters egentlige Fædreneland , og intet andet Eu:

ropas Folkeſlag ſynes at kunne opviſe deslige romantifte Ur:

bejder , der i welde kan maare ſig med de franſke.

Soad Nidderromanernes æſthetiſke Værd jalmindelighed

angaaer , da leverer Bouterwerk i Geſchichte der Poesie
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und Beredſamkeit 5ter B. S. 66'og 67 en Karakteriſtik,

ſom man i det ' Hele taget ikke kan nægte jo er treffende :

"Författerne ſammenvævede øjertensanliggender og Seltes

bedrifter til et konſtigt Heelt , der fædvanlig begynder med

et lidet Eventyr , ved Eventyret gives Unledning til en El

fkovshiſtorie , og faa fremdeles af en Misforſtaaelſe eller et

ulykstilfælde eller nogen ſærdeles Begivenhed ved denne El:

fkov tager til en Fart ud i hele landes og Staters ģiſtorie,

for ti ſidſt at kunne, tildels ved overnaturlige væſeners Meds

virkning , ſætte Helten i Romanen og hans Printſeſſe paa

en kongelig eller keiſerlig Irone. Den Monotonie , ſom

man , ikke uden .Stiel, bebrejder de gamle Ridderromaner,

fordi Opfindelſen næſten i alle gaaer den ſamme Gang , vilde

ikke være ſynderlig at dadle, hois Bebrejdelſen blot traf Digt:

ningen i det Hele; thi da beviſer denne Monotonie, at i hine

Uarhundreder en virkelig epiſe Idee havde rodfæſtet ſig , Tom

man , ikke uden Grund , omendftjønt uden kritift Bevidſthed ,

blev tro. Men diſſe Digteres Phantaſie , ikke underſtøttet af

nogen Cultur , hemmede deres eget Verk ; og En blev ved ,

ſom den Unden , paa det at det hele Digt ikke ſkulde mangle

noget af hvad der væſentlig udfordres til en ret Roman. Ends

nu mere vildledte ved den formentlige Irang til deres Digts

hiſtoriſke Hjemmel, veg Forfatterne , ſtrar i de førſte Træt

af udførelſen af deres epiſke Idee , af fra lovene for den

epiſke Compoſition . De ſtræbte , ſaa vidt det lod ſig gjøre,

at ſtille Begivenhederne i chronologiſt Orden , og der , hvor

Fortællingen gaaer tilbage , kun at tilbagehente det For:

nodne. Luigevel krævede deres poetiſke Følelſe Epiſoder,

Digresſioner , .og deslige den fri Digtnings udſmykkelſer.

Derved indviklede de ſig i en felſom Forvirring imellem Hoveds

begivenhederne og Epiſoderne, Jillæggene og Oplyéningerne .

Med den poetiſte Sandſynlighed vare de allermindſt nøje reg:

nende. Over hovedet ſeer man i biffe gamle Ridderdigte en
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raa og udannet Phantaſie, der ikke forſtader at benytte fin

egen Kraft og at finde ſig i ſin egen Nigdom . Om epift

Fuldkommenhed hadde Forfatterne til de gamle Nidder:

romaner ikke den dunkleſte Unelſe. Iankernes og udtrykkets

clasſifke Sultur kom de ikte nær i en meget lang Ufſtand .

Det gamle græffe Epos’s‘rene Naturlighed var dem,

ſom Elever af det ftolaſtifte Videnftabsbarbarie, aldeles frema

med. ' Det Gemene og det Store, det Barokke og det Skjøn:

ne , det Raffinerte og det ømme , ligger i deres Verkes

blandt hinanden. Men de vare Meſtere i at opfinde roman :

tiffe Situationer. De forſtode ſig fortræffeligt paa det

Bidunderlige s poetifte Birkning. Deres romantiſke

Verden vat en ren poetiſt Verden. Overhovedet vare de,

med ſamt alle deres uhyre fejl , Digtere i Ordets højete

Forſtand end de fleſte af de faa meget prifte Heroeť paa det -

franſke Parnas i Ludvig den 14de$ Iidsalder.” Saavidt

Bouterwek ; fom i en anmærkning til dette Steð Henviſer,

ſom en Hjemmet for ſin Dom , til de Anciens Romans de Che

valerie , fom Grev Iresſan har bearbejdet i de førſte Jorner

af Bibliotheqve univerſelle des Romans , og til Romanen Pay

thenopex i 4dė Tome af Le Grands Contes et Fablidux *).

Der er iſær 3 Kredie (ell. Glaſſer) af Fabler og Hifto:

rier , ſom tjente Middelalderens Ridderdigte til Gjenſtand.

Den Ifte Glaſſe udgiør Sagnene om de gothiffe, franfiffe og

burgundiſte Selte fra Folkevandringens Iid. De ere ind

holdet af Nibelungen : lied , og af de forſkjellige Styl

ker , hvoraf Heldenbuch beſtaaer. Diſſe heroiffe Sagn

har for det meſte hiſtoriſk Grund ; de røbe endnu ganſke nors

dift Uand , ere ogſaa paa mangehaande Maader beſjungne og

*) En udførlig udſigt over den tydffe epiſke Poeſie i Mid:

delalderen har forfatteren ſiden levert i ſamme ſit Verks

gter Band. Göttingen 1812, S. 127-52.
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behandlebe i de ſtandinavifte Jungemaar , og flutte fig tar

til den hedenſké Fortid og den gammeltydſte Gudelære.

Det 2det Hovedæmne i Ridderdigtene er Carl den Store,

iſær hans Krig imod Uraberne , Slaget ved Ronceval, og

de om ham forenede ſtore peltes Ros. Fortællingerne ders

om fejede meget ſnart ud fra Sandheden ; den virkſomme

Helt blev forvandlet til en ørkedløs Beherffer , i øſterlandſe

Smag . Det kan have bidraget dertil , at Normannerne,

ſom iſær uddannede denne Digtningsart, al den Glorie uagtet

der omgav Carls Navn, dog tænkde ſig ham i ſamme forhold

ſom de , hvori de fandt de uvirkſomme Monarcher paa hans

hrone i deres Iid. Det være imidlertid ſom det vil , en

vis næſtendels comiſt Overdrivelſe fik ſnart Indflydelſe i

denne Hiſtories Foredrag , beſtandig blev mere og mere vids

underligt og virkaarligt føjet til. Silſidſt blev det Sele blot

et phantafieſpil, ſaaledes ſom vi ſee det i Arioft.

Ikke fuldelig ſaaledes gik det med den 3die Claſſe af

Ridderdigtning , Hiſtorierne om Kong Urtus og hans runde

Bord. Vel blev det oprindelig Hiſtoriſke beriget ved hel

Overflødighed af det vidunderlige , Tom Korstogene tilbødı

Den hiſtoriſke Artus , en chriften Konge i Britannien af cela

· tiff Stamme , og hans Begivenheder og Krige med de endnu

hedenſke angelſaxiffe Hærførere havde kun været en meget

indſkrænket Gjenſtand. Deſto mere føjede man dertil , i det

man i diſſe Digtninger iſær ſogde at udvikle Idealet af fuld:

kommen Ridderlighed , og man beholdt langt mere her et

beſtemt Maal for øje end i Digtene om Carl den Store.

Nærmeſt ſluttede ſig nogle Digtninger dertil , ſom ere bes

ſtemte til at viſe Elftoven i Nidderlivets ſtjønneſte Forhold.

Den fortrinligfte af diſſe Tigtninger er aldeles elegift , ſom

Navnet Iriſtan allerede betegner.
Diſſe 3 Fabels

kredſe den Cyclus om Nibelungerne , den om Carl den

Store , og den om det runde Bord - ete poeſiens fornemſte
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1

Emner i Middelalderen ; utallige andre Digtninger ſlutte

ſig til dem , ſom til deres Middelpunkt eller Kjern.

A. Iſte Claire.

Den iſte Cyclus eller Kredſen af Middelalderens tyd te

Digtninger maa for os Danſke iſær have den højeſte Grad af

Intereſſe, da, ſom vi ſee, Konſtdommere ſætte den i Forbins

delſe med fortidens ſkandinaviſke Poeſie , ligeſom det ogſaa i

von der Hagens u. Büſching & Geſch . der deuts

Ichen Poeſie heter om denne Fabelkreds pe I, at den fuld:

ftændig indbefattes i den i Midten af det 13de Aarhundrede i

nordift Proſa forfattede, af Peringfjöld 1715 udgivne, Wils

tina og Niflungafaga.

Naar Görres i fit Skrift Die teutſchen Vorf 89

bů ch er p. 93 begynder Karakteriſtiken af denne Claſſe, yttrer

han ſig faaledes : " Hvad vi hidtil betragtede i den romantiſke

Kreds, ſtilede mod Syd, her viſer Poeſiens Magnethav imod

det nordiſke Jern!and , og , ſom Nordlyſet, fEyder , flammer

og udgyder ſonſten ſig ned fra Snebjergene, og Heroismens

og Energiens Uand bruſer frem ſom en Stormvind, der ftyr:

ker og hærder den kjæmpende Kraft. I den Hand er Niebe:

lungen digtet et kraftigt vildt Helteverk , der kan lig .

nes ved hint gamle ſtærke uforgjængelige Murarbejde , der

hift og her rager frem , lig Benrade af en død Jette, og lom

de gamle Sagn fortælle om, at det er en kjempeſlægts Verk.

Som en vældig Strøm utſtyrter Digtningen ned fra Nors

den , og ved at rinde ned ſoulmer den alt mere og mere op,

mørkere og mørkere vorde Borgerne , og endeligen bliver den

til Blod , og ſtyrter ſig ud i et Dcean af Gru og Død og

Mord og Fordervelſe og Undergang . " En kort og treffende

Karakteriſtik af bemeldte Epos Nibelungen. Autors

Yttringer ere forreſten ſaare dunkle ' , og man ahner tildels

blot hans Mening, ſom er at Digtets Ophav grunder fig
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paa Islændernes Niflunga Saga. lægger man nu til , at

i vore Eddiſke Sange ſamt i'den i Biörners i å mpadater

aftrykte Volſungaſaga er Emnet ligeledes for en ftor

Del om ikke det ſamme ſaa dog meget nær beſlægtet med

Indholdet af Nibelungen , faa indfees , at denne række af

ældgamle Digtninger udgjør en ſaate vigtig Deel af vor

Staldepoeſie , og at alt hvad tydffe eminente Lærde i de

ſenere Iider har gjort for at udfinde og viſe Sammenhængen

og det indbyrdes forhold , ſom de gamle ſkandinaviſke og

germanniſte Sagn ſtaae i til hinanden , maa vi Nordboet

være dem Tak skyldige for.

Forreſten gaaer den islandſke litteratur og dens Frema

bringelſer os her ikke an. Vi ſyſſelſætte 06 her blot med den

danſke ; og naar der blot tages Henſyn til den , kan vi ikke

fremviſe flere Spirer af hin gamle Stamme end diffe 3 :

a) Den Krands af 17 Sange i iſte Iome af udvalgte

danfte viſer fra middelalderen . Kjøbenhavn 1812.

S. I - 138 og 355-386.

b ). Viſen om Meſter Gildebrand.

c ) Kong Laurins Krønike.

Warſagen hvorfor det under littera b anførte Poem om

Meſter Hildebrand ikke optoges med i hin benævnte Sama

ling , var den Omſtændighed , at det ikke , fom hine 17 , er

oprindelig danft udarbejdelſe , men Ord for Ord overſat af

Iyo ft .

Naar man forreſten betænker, at man med denne Sangs

Kim (i Echards Francia Orientalis I. 868 - 902 og udgivet af

Brødrene Grimm i Caffel 1812) kan gaae tilbage i Iiden til

det 3de eller gde Warhundrede , bliver dette et af fin Hen:

pegning paa faa høj en Alder meget mærkeligt Monument.

Om udgaverne af den ſenere tydfke Bearbejdelſe, hvor:

af den af Anders Sørenſen Vedel i Kjæmpeviſebogen indførte
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er en Overſættelſe , handles i von der Hagens Geſch, der

Poeſie p. 94-97 .

Vedel har ſat følgende Indledning foran fit aftryk :

" Det lader ſig anſee , at denne Meſter Hildebrand haver væs

ret med udi mange Kjæmpefærð og fra ſine unge Xar vandret

allevegne omkring og vil nu paa fin Ulderdoms Dage drage

hjem igjen til ſit land og rige , og ſee , hoorledes der ſtaaer

til . Og ſom han nu kommer did, møder hannem paa Vejer

hans egen Son Hr. Ullebrand , ſom Fru Judte haver født

ſamme Har, at Meſter Hildebrand er dragen fra hende. Her

begyndes en haard kamp imellem Faderen og Sønnen , og

efterat de havde forſøgt hverandre hvad de førte i deres Skjol:

de , maa Sønnen give ſig , og bliver faa fjendt af Faderen

med ſtor Grædſkab paa det ſidſte . ”

" Herhos er at mærke, at denne Stad Bern, ſom her og

andre Steder nævnes i de gamle Viſer , ſkal have fit Navn

af den gauiſke Høvedsmand , ſom kaldtes Brenno eller kanſke

Bjørn paa vort danſke Maal , og blev nævnt i fordom Dage

Brenona eller Bernona , ſom Juſtinus ſkriver. Herefter ha :

ver man kaldet hende Verona paa latinſke Sprog , ſom man

det finder i alle latinſke Bøger. Den ſiges her at ligge i

Grækenland , maavelſke af den Warſag , at de , fom der have

holden Hus , have brugt meſteparten grækiſke Sprog , og

været de grækiſke Kejſere af øſterleden undergione , ſom det

ogſaa vel lader ſig anſee af deres Hiſtorier, beſynderligen udi

Keiſer Leonis, Zenonis, og Juſtini 21. Iid ; der Kong Side

ridy med ſine Gother og Gyndinger, og ſiden de longobarter,

og andre danſke Mænd have holden denne mægtige By for

deres Hovedſtad. Sad at man haver feet mere til Overøvrig:

heden og Sproget , ſom der var gjængs , end til landet i ſig

ſelo . Ihi at grætiſke Jungemaal og Folk have af Xrilds Iid

været meget myndige i Italien , det giver den Del af landet

tilfjende , ſom kaldes Gracia magna .".
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" Men at Hildebrand kaldes ikke Hertug eller Fyrfte, men

Meſter , er at agte , at Mefternavn gaves i fordum Dage

gamle og ypperlige forfarne Fyrſter , Hofdinger og kloge

Mænd ; ſom det endnu en Del brugeligt er udi frankerige

og Holland paa denne Dag . "

Viſen ſelv lyder ſaaledes :

Vers I.

" Jeg vil mig af landet ride,"

Det ſagde Mefter Hildebrand

• Hvem mig den Vej vilde viſe

Dil Bern udi Grækenland.

Han er mig ukyndig vorden.

udi ſaa mangen god Dag,

I tre og tredive Hare

Fru Judte jeg ikke faae."

" Bil Du Dig til Bern udride,"

Det ſvarde Hertug Abelon

" Dig møder paa den Hede

En Ridder ſnild og ung ;

Dig møder paa den Mark

Hin unge Hr. Ullebrand ;

Det Du var end ſelv tolfte,

uſøgt kommer Du ikke fram .”

3.

" sa render han til mig Ullebrand

Alt med et frejdigt Mod,

Jeg har hugge paa hans forgyldte Stjord,

Det han ſkal ſvømme i Blod.

Jeg ſkal hugge paa hans Brynje

Uit med et Skjermerſlag,

It han ſkal have ſin Mober at klage

Ret baade Aar og Dag."
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4+

Det ſtar Du for ingen Del gjøre,"

Det ſvar'de ør. Diderich af Bern

Ult for hin unge Hr. Ullebrand

Haver mig i ſit Hjerte ſaa tjær.

Du ftal hannem venlig adſpørge,

For gode Villie min,

at han uhindret Dig lader ride

Igjennem Berne landen ſin .”

5+

Saa ſteg han paa ſin gode Heft,

Han red ad Bernes Mark,

Der kom han i Arbejde meſt

art med en Nidder ftærk.

Det var den unge Hr. Allebrand,

Han til hannem rendte :

" Og hør Du det , Din gamle Mand !

Hoo haver Dig til min Faders land ſendt

6.

Du fører Dit Harniſe ſaa rent og klart,

Som Du varſt en Kongeſøn,

Det vil jeg fra Dig tage,

Dertil Din Beſt vel ftjøn .

Du maatte vel hjemme blevet

Og gjort mig ingen umagé.”

Og da begyndte den Gamle at ree,

Og til den unge han ſagde :

7

" Og fulde jeg hjemme blevet

Dg gjort Dig ingen Umag !

Jeg er vant at ride

Saa vel om Nat ſom Dag..
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at ride og med Kjæmper fægte

Det haver nu været min Sæd.

Det ſiger jeg Dig , du unge Mand !

Derfore graaer mig mit Sfjæg."

8.

" Det Skjæg vil jeg af Dig ride

uit med 'min højre Haand,

Det Dine Kinder fral ſtrømme i Blod

Ult paa Din gamle Mand.

Din þarnift og Din forgyldte bielm

Dem ſkal Du mig opgive,

Og Du ſkal være min Fange i Dag,

Vil Du beholde Dit liv ."

» Mit Garnift og min forgyldte bielon

Dem vil jeg ej aflægge ;

Jeg troer vel Chriſt af Himmerig,

Jeg vil mig for Dig værge."

De ftode begge af deres Hefte,

De toge til de ſkarpe Sværd,

Og laa begyndte de at fægte

Det bedſte de havde lært.

10 .

Det da var þr. Udebrand,

Han kom ſaa vel i lag,

Han hug den gamle Hildebrand

Uit med et Skjermerſlag.

Gaa ſprang han tilbage igien

Vel ſyv Favne vidt.

" Det ſiger jeg Dig , du unger Mand !

Det Slag haver Dig ingen Qvinde lært.”
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II.

" Skulde jeg det af Qvinder lære,

Det var mig ſtor Skam.

Jeg haver baade Ridder og Svenne

udi min Faders Land.

Jeg haver baade Ridder og Grever

udi min Faders Gaard,

Dg hvad jeg ikke haver lært,

Det lærer jeg endnu. "

12,

" Huo fig paa gammel Kjedel kurer,

Han fanger gjerne Smitte.

Det ſiger jeg Dig , du unge Mand !

Saa freer Dig i Dag paa mig .”

Han greb hannem udi fin Midie

alt ſom han ſmaleſt var,

Han flog hannem tilbage

udi det grønne Græsi .

1
13

Det var den gamle Hildebrand,

Han ſlog til hannem igjen.

Han ſlog hannem tilbage,

Han faldt til Jorden ned.

" Du ſkrift for mig , Du ulveunge !

Din Skrifcefader vil jeg hede.

Og eſt Du end en Ulveunge,

af mig ftal Du ikke æde."

14.

" Du ſiger mig faſt af de ulve,

De løbe udi den Stov ;

Jeg er født af Udel god ;

Min Fader mig aldrig faae.
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Min Mober heder Fru Judte,

En udvalgt Hertugind,

Og ſaa var Hildebrand den Gamle

Alertjæreſte Fader min ."

15+

" Heder Din Moder Fru Juste

En udvalgt bertugind,

Da er jeg Hildebrand den Gamle

Ullerkjæreſte Fader Din ."

Han løſte af fin gyldene Hjelm,

Han kyſte hannem for ſin Mund.

” D Gud ſkee Lov og 2Ere !

Vi ere baade karſte og ſund."

16.

" Faber ! allerkjæreſte Faber min !

Det Saar , ſom jeg Eder gav,

Det vilde jeg meget heller

udi mit Hoved havt."

" Og ti nu , min allerkjæreſte Søn !

Det Saar er godt at raade ;

Men Gud ſkee evig Ere,

Der og ſammenførte baade. "

17 .

Det Slag det vared' fra Middag. Stund

Dg indtil Aftens Iid.

Dpſtod hin unge ør. Quebrand,

pan hjem til Bern red.

Qan førte paa fin gyldene Hjelm

En Krands af røde Guld ;

Saa førte han ved ſin højre Side

Hildebrand fin Fader buld .
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18.

ban lebte ham ind ubi den Sal,

Han ſatte ham øverſt til Bord ;

ban gav hannem baade øl og Mad.

Det var hans Moder imod.

”Søn ! min allerkjæreſte Søn !

Jeg havde det ikke troet,

At Du ſkulde ſætte en fangen Mand

ulerøverft ved mit Boró."

19+

" Den fangen Mand Tom her ſidder

Ved Ebers brede Bord,

Han kom til mig paa den bede,

gan ſlog mig neder til ord .

Bør Du , allerfjæreſte Moder min !

Den Fange ſkal her være.

Det er Hildebrand den Gamle,

gan er min fader tjær,"

20 .

Det da var Fru Judte lille

Blev glad i øjertet derved ;

Hun tog et Glas og fjænkte udi,

pun drak hannem ſelder til.

Han havde et Stykke af en Guldring,

Det holdt han for ſin Mund,

Det lod han i Glaſſet nedſjunke

For Fru Judte i ſamme Stund.

c ) Bed Opregnelſen af det , ſom fra den gamle byclus

af tydffe nationale Sagn er bleven indlemmet i den danſke

Litteratur, nævntes herovenfor foong laurins Krønike:

Dette Digt , ſom er trykt førſte Gang 1689 i Kjøbene

5
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havn *) og idetmindſte over en halv Snes Sange ftben , er

et udtog af den ved Slutningen af det 12te og Begyndelſen

af det 13de Seculo florerende tydfke Digter Heinrich von Ofters

bingens Ronig laurin oder der kleine Roſengarten .

Den tydfke Kong Laurin (hvis Litteratur hos von der

agen l. cit. p. 64 -70) giver Bouterwek i fin Gefch . der

Poeſie IX . 152 det Skudsmaal, at det er et artigt romans

tiſt Eventyr og intet videre . At det danſke udtog har været

tit i Manuſcript fra Begyndelſen af 16de Seculo og altſaa

længe før 1689, i hvilket lar det, ſaavidt vides, førſte Gang

lagdes under Preſſen , ſees af Nyerups Reiſe til Sto de

holm ; hvor følgende Begyndelſe , taget ubaf et gammelt

Haandſkrift , er indført til Prøve :

Et lidhet Spel acther jech at ffriwe

Iher man màa Shiden meth fordriwe

Om nogre under ifordom ftiedde

hvilken Mand thet lyſter at webhe.

I en udgave , trykt i Kjøbenhavn 1701 , lydet hele

Eventyret ſaaledes :

I Lombardi et şus **) et tir,

Koſtelig prydet , jeg ſige vil.

Det aatte ***) en Konning mægtig og rig ,

Diderit af Berne kaldte han ſig.

Han havde ogſaa Kjæmper dere,

Som vilde ſtride for Jomfruers Ete.

Iblandt dem var en Ridder kjøn **** )

*) It Overſætterſen felo er meget ældre , det viſer de obe

folete Ord og Ialemaader.

**) 9 : Slot. S. Videnft. Šelft. danike Ordbog.

***) Det gamle Imperfect ; nu ejede

****) Dette Ord ſtaaer her i fin obfolete Betydning af tapa

per , mandhaftig,
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1

şan kaldtes Viderik Verlandſøn .

fan bilde ogſaa gjerne ftride,

Og han for ingen Mand bar Qvide.

En anden Kjempe var deriblandt,

Den man faldte Mefter Hildebrand.

Rong Dideriks Farbrodér monne han være

Kan ſtridte ofte og vandt ſtor ære.

şan var en Mand baabe vis og klog ,

De Undre alt efter hans lærdom tog .

De fkulde med hannem Uueſammen raade .

Om Landſens Fromme , Skabe og . Baader

Hvad ſom de fkulde ſlaae oppad,

Om det ſkulde dennem til Fromme gaae.

En Dag Kong Diderik fad over fit Boror

Hans Kjæmper talede ſtore Ord.

Det ſagde Vidrik Søn af Berland :

I Verden veed jeg ingen Mand,

Der vor Ronnings Lige kan være,

Og faa ftor Manddom kan gjøre med ære,

Som han faa tidt og ofte har gjort,

Og vide omkring i landet er ſpurgt ;

Ihi bør os hannem vor Konning at barber

Og hannem love og priſe for Xue."

Da ſparede Meſter Hildebrand

Sel ofte var hans Sale rand :

" Jeg veed dog paa et Šted et Bjerge

Derudi boer ſaa liden en Dvergs

Han er en Herre meget rig ;

Keong Laurin kalder han fig.

Han haver Borge og mange lande,

Som føre hannem aarlig Skat tithaanbe.

Han haver med mangé Helte Kit,

Ban gjøt dennem kade paa Gods og llo ;

/

5 *
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De ere med hannem ilde beladt,

Han tvinger dem at give fig State

þannem ſiges end mere Ere fra * ),

Som jeg vil lade Eder forſtaae.

ban haver nemlig en Urtegaard,

Som Binter og Sommer med Roſer ftaaer.

Den Urtegaard med at fin frugt

Run med en Silketraas er luft.

Svilken Mand faa driſtig mon være,

Og tør det vove at komme dere,

Den Silketraad neder at bryde,

Jeg troer , han ſkal det vel fortryde

San maa alt ſætte Laurin Pant

Venſtre fod og højre baano **).

Hvilken Mand Tom did tør komme

Det bliver hannem til Skade og Skammes

Han henter der ſtor Siertens Qvale.

Serre ! I maa vel troe min Zale . "

Sonning Diberit giver ham da Gjenſvar,

ban ſætter fra ſig ſit gyldene Kar,

Som han med Vin havde paa fin þaand,

Dg ſvarte da Meſter Hildebrand :

" Den Sale Du frem for mig førte,

Jeg den aldrig førre hørte ;

baude Dine Ord været ſande,

Du havde vel ladet mig dem før forſtandes

Ibi vil jeg nu ej troe Dine Dro. ”

Det ſagde den Herre over fit Bord.

* ) Fra ſtader her i ſin obſolete Betydning om.

**) Den Straffemaade, at lemlæſte paa højre Haand og

venſtre fob , forekommer oglan i Kjæmpeviſerne.
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Ondebrand blev i Quen faa vred ,

Saa -ban ſine, Jænder tilſammen beb .

no Herre ! I tale mig alt for nær,

I fige , mine Ord ei fanden er !

Bavde det gjort en min Jævnlige,

Seg fkulbe hannem aldrig en fod fravige

Jeg ffurbe ſandelig bare bertil,

Dg drive med hannem et underſpil.

Jeg agter ej for Eder at lyve,

Det plejer at gjøre Skalke og Tyve."

Dertil da ſvared Konning Diderik :

"Hildebrand ! det figer jeg Dig,

at jeg ſkal bryde de Roſen rød,

Skulde jeg derover end blive død,

Dg ſønderbryde den Silketraad ;

Det ſiden gaae alt hvor det maa.”

End ſvarede Viderik Berrandſøn,

Som var en Ridder meget kjøn :

” Herre ! jeg ftal følge med

Skulde jeg derover end lide Nøb .**

Diderik ſvarede : "ftrar affted !

Vi ville ret Ingen have med ;

uden I og jeg , vi ene Io

Sandelig , det maa være ſaa.

Vi ville nu det Eventyr friſte *)

Og ſtraf den Dvergekonge giæfte. "

Fra det Hus og til det Bjerg,

Som udi boede den liden Dverge

Den Bei den var vel Tyu Mile lang,

En liden Sti og meget trang .

*) : prøve , forſøges
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De funde *) den Bei ganſke vel,

Som Hildebrand havde dem vift med Sljek

De vare hovmodige i deres Sinde,

Og agted gennem ſtor Sejr at vinde.

þavde de vidſt , hvad dennem ſtod fore,

De havde ei figet bærften ſaa ſaare.

Der de laa nær nu ļommen vare,

Ut de kunde ſee der aabenbare

Den Roſengaard , ſom dennem var ſagte

Dg den Silketraad , ſom var omlagt,

Da var det meget koſteligere gjort,

End de havde hørt af Hildebrands Ord.

Med mange dyrebare og underlige Ting

Par ſkikket de Roſer trindt omkring,

Med dyrebar Stene og gjæveſt Guid,

Med koſtelige Jing faa mangeforde

Viderik talde til fin Herre faa :

" Her maa vi Tze den Silketraad.

Jeg frygter , det bliver os til Qvide,

Om vi den Dverg her vilde bide **) ;

Konning Diderit ſvarede bannem med XEre :

" Du maatte da heller hjemme være,

End efter 'nogen Pris at ride,

Efterdi Du bærer Hjectens Duide.

Jeg ſkal bryde de Roſen rød,

Skulde jeg derover end blive død,

Og fønderhugge der Silfetraat,

Og derpaa ſnarlig i Hagen gaae."

* ) Det gamle Imperfect for : fandt

**) Nu , efter den blødere udtaler bię.
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Han med det ſamme i gaven rendte

Noſer og lilier bleve deraf ftjændte.

De bunde deres Heſte ved Lilierod,

Dg traadte'de Roſer under deres fod.

Saa lagde de dennem ned at hvile,

Dg det var fra Bjerget vel 3 (maa Mile,

poor Rong Laurin Telo er inde,

Og hans Dronning med ſine Quinde.

Med Roſer og Lilier de ſtrøede deres Beſte

Og agted at Ingen torde dennem gjæſte.

Omſider blev Biderif tilvare,

Et blank Skin i Skoven fare ;

Den ædle Mand Konning Diderik

Šaae ogfaq Skinnet , af Dvergen gik.

Dvergen han kom dennem ſaa nær,

ut de kunde gjørligen *) ſee hannem derr

Hans Heft var ej ſtørre end en Raa,

Han kunde ver under ſin Sadel gaae.

Hans Belte det var af Guld det klare,

Man kunde det ſee aabenbare

En velfe Mil tilfulde langt,

Saa var det af dyrebar Stene blankt.

Io Sko under Heſten laae

af det rødeſte Guld ſom være made

Sadelen var af Filsben **)

Forgyldt og omſat med dyrebar Sten ',

Gjorden og Stjerne af Silke bin ftiære,

Bøjeren af det ædelſte Guld mon være.

Den Herre førte udi fin þaand

Et Glavind belagt med et Guldbaand,

*) 9: tydelige klart.

**) : Elfenben.
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Det var ei üben tre Spande tangi

Han gjorte dennem dermed ſtor Forfang

Dem ſom vilde hannem affjel gjøre,

Som I fulde videre faae at høre.

Syans Harniſt det flinte ſom en Luer

Saa gjorde og hans Sadelbue ;

Hans Şarniſt var hærdet i Drageblod ,

Derfor gjorde han Mangen imod

For intet Sværd kunde derpaa bide.

Sin Heft kunde han og fuldvel ride.

Den Styrke havde han i fit Belte,

At han monne Kjæmper fra Veſten velte.

Jolo Mands Styrke var i Beltet inde ;

Thi kunde hannem ſlét Ingen overvindea

Hans Hjelm var haard fom Stene,

Dg befat med Guld det rene.

Ingen Mands Sværd kunde være faa gob ,

uden det var herdet i Drageblobe

Der den Hjelm kunde Skade gjøre

I hvad Kjæmpe *j det monne føre.

Der ftode forgyldte Fugle oppaa

Baade ſtore og tillige ſmaa ,

Gjorte med megen Konft og Eren

Som de monne levende være.

Den Herre kom da ridendes deste

Lil den Roſengaard med Wre .

Den hørte hannem til med rette.

san frygtede dem alle ved en Vette ** ).

*) 3 hvað stjæmpe o : viltenfomhelft Sjæmpe.

**) Dette Ord hænger ventelig ſommen med det , islandſke

Vettugro: res nihili. Ut hafa atvettugi overs

fætter Bjørn Galdorfen ved res nibili sftimare,
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1

ban talede til dennem haardelig :

" I Eſerer ! nu figer det mig,

þvo har vel Eder givet det Raad,

at I have mig ſaa Taare forfmaaet

Og gjort mig faadan Skade og vanære.

I maatte faſt heller hjemme være,

End at I faa til mig mon ride,

Det féal Eder vorde felo til Avite.

I haver brudt mine Rofer røde,

Det bliver Eder ſelv til Sorrig og Møde .

Jeg ſkal det hevne med min Haand,

Før I ſkulle komme af dette land.

I fkulle mig fætte ſnarlig Pant

Benſtre fod og højre Saand."

Kong Diderik monne ham tugtelig ſvarer

Dg ſagde til hannem aabenbare :

" Hør mig ikkun , Du liden Mand !

Eft Du Herre i dette land,

Da vend Du nu fra os Din Vrede !

Det ftar aldeles være tilrede

Guld , Sølv , og rige Gave

af det Bedſte , ſom vi monne have.

Vi ville Dig gjøre Skadebod

For det vi have brudt Dig imod,

Da ſvarede, faurin den lille Mand :

" Din Rigdom Du haver i alt Dit Land

Det agter jeg ikke ved et Saar,

Hvad enten jeg det miſter eller faaer.

Vare alle Dine Lande , baade Borg og Slot

Og Ulting hvad Du haser godt,

Dg dertil med bande Stol og Stenca

Altſammen Guld hin rene.
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Du kunde mig ej gjøre Skadebob

For det Du haver brudt mig imod . *

Der Vidrik af benne Sale forſtod,

Ut han ej vilde have Stadebod

Ej Sølv , ei Guid , ej hvad de havder

Da vredtes han og ei længer taugde :

" Herre ! reddes ei for 'den lille Dvergo

Som kommen er af dette Bjerg.

Bel maa ſ for hannem vige,

Jeg vil dog være hans lige.

Vare de end hundrede flere,

Jeg frygter dennem dog ikke mere

End Taa mange Mus og satte

Eller andre ſlig (maa arme Vatte * ) .

Dvergen ſvarede af megen Vrede :

" Jeg veed vel , Viderik ! Du er tilrede

Imod alle Mand at ſtride i

Du meen , jeg tør Dig ikke bide.

Store hovmodige Ord monne Du fremføre,

Som Du plejer ofte at gjøre."

Da ſprang viderit Verſandfon,

Han var en fjæmpe meget kjøn.

Paa ſin Heſt han da opſprang

şans bjelm og þarniff derved fang :

uden Stibøjler gjorde han det.

Alt det var Laurin ftorligen med.

* ) Er muligen famme Ord ſom Þette her foran . Eller

om det er beſlægtet med det cambrobritanniſke Gvad ,

ſom betyder en Muldvarp, og hvoraf i Svenſken habes

Rydet Mul pot

1
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Snarlig i den ſamme Stund

Baade de deres vielm opbunde,

Dg rendte tilhobe i det ſamme ;

Vidrit kunde Laurin ikke ramme.

Men Laurin ſtak i Vidriks Skjold,

San ſtyrted af Beſten paa det Mulda

Snarlig Laurin af Heſten tren,

San agted at gjøre Vidrik Meen.

Han vilde ftrar hape det Pant,

Venſtre fod og højre baand.

I det Kong Laurin han drog ſit Sværd,

Da kom Kong Diderik med en Færd,

Dg gjorde det udaf ſtor Nød,

Sit Sværd han der imellem ffjød.

” Du lile Mand ! Du lad Din Vrede !

Vidrik min Svend fkal være tilrede

En Borgen at ſætte Dig here

Om Du vil fange hannem med ære.

Han er min Svend og fulgde mig hið,

Gjør Du hannem ben Ungft og Quid,

Du hugger af hannem þaand eller Fod,

Det ſkal være mig Paare imod."

Kong Laurin bandt da hans. Þænder og Benta

Og hængde hannem op paa Lindegren,

Dg pagde derpaa til Diderik af Vrede :

” Jeg kan forſtaae , Du eſt tilrede

Strar paa Stand imod mig at ſtride

Dig ſelv til Sorrig , Ungft og Quidé.

Nu ſtal Du ſætte mig det Pant

Venſtre fod og højre Şaand . "

Kong Diderik blev da vred i Hue,

ban greb ftrar om fin Sadelbue a
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Ban greb fit Slavind ftrar ihænde .

Snarlig han ſig til Beften vendte

Dg fatte fig mandelig berpaa,

Den lille Doerrig at gjæfte faa.

Det var Laurin intet imod,

Svad heller han var tilheft eller fob.

Song Laurin og da paa Heften fprang,

Saa de dyrebar Stene i Hjelmen klang.

De i ſamme Stund deres Hjelm opbandt

Dg kreve en Kreds oppaa ben Sand.

det kom Meſter bildebrand

Med flere af Rong Diderits Mænd,

Ellers havde Dværgen hannem ftiændt,

Savde Bildebrand ikke kommet dere,

Som hans ſtore Lykke mon være.

Bildebrand raabte og ſagde Taa :

" Herre ! jeg figer Eder paa min Iro,

Bil I ikke nu lyde min kære,

Saa taber baade Liv og Ere.

Om det ſkal Eder til ære gaae,

Jirfods maa I da hannem beſtaae. "

Kong Diderit ſteg af Beſten ned,

Hans Harniſt mod Solen ftinte derved.

Det var song Laurin itke imod,

Ut han vilde maaes med hannem tirfod .

Baade var de nu ſtaaende tilfod ;

Han fog efter Laurin med fit Sverda Klods

Men (nart monne Laurin ſpringe tilbage,

Bong Diderit kunde hannem itte rage *).

*) 3 : naae , træffe.
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Dan ſlog paa en Sten et sur derudi

En rum Ulen dyb og dertil vid,

Den lille Laurin derad lo ,

Ut han kunde Diderik ſkuffe faa.

Diderik ſlog til Laurin igjen,

D8 hette *) ret paa den dyrebar Sten ,

Som øverſt udi hans øjelm ſad

Jeg venter han lo der intet ad

Ut şovedet baade bævred og ffjalo ;

Han fik til Jorden ſaa ondt et Fald.

Dog atter ſprang han fra Jorden op ,

Det gjorde Laurin den liưe Krop.

pan fatte fin Doerrighætte ** ) oppaan

At Diderik hannem ikke ſaae.

Da fik udi fin Side og Laar

Kong Diderit mange dybe Saar.

Da raabte Konning Diderik af Berne :

” Den Dverrig ſlog jeg alt raa gjerne,

Men han for mine øjne er forſvunden ;

Det haver jeg paa min Strop befunden ."

Hildebrand raabte af forrigfuld Sinde :

" Herre ! jeg tan det aldrig forvinde,

Blive I af Dvergen ſlagen here,

Jeg kan det aldrig fuldelig tjære.

Jeg deed , I hannem ei tee eller høre,

kunde hannem derfor Intet gjøre.

Skulle ſ komme med den Duerg til Ord,

Saa hugger, Tom Græſſet røres paa Jord.

*) ɔ : ramte , hittebe.

**) Man ſeer , at denne Hatte havde ſamme Virkning,

ſom den ellers af Middelalderens Digtninger bekjendte

Nebelkappe , ſom gjorde den der bar den uſynlig.
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Kunde I , Berre ! den Lykke faae,

at I Duergen kunde hitte paar

Lader Eder det ej fortryde

Fuld ſnarligen I hans Belte bryde !

Saa overvinder ſ den lille Mand,

Som Eder haver kommet den Skade i Haandi" ,

Kong Diderit ledte hvor Græſſet randt,

Dg fandt omſider den lille Mand.

Ban greb hannem om Hals og Strube,

Og monne hannem til jorden ftube *).

Snarlig han brød hans Belte itu,

Ihi han var ſaare mod **) i þú.

Han vilde Mlade Kong Laurin ihjel,

Som ban kunde gjøre med fuld gobt Stiel.

I denne Qvide raabte Laurin :

" Diderik ! jeg vil være Fangen din.

For Din Wre benaade mig !

Guld og Sølv giver jeg Dig ."

Diderik ſvared af megen þarme :

" Jeg vil mig ei over Dig forbarme ;

Fordi Du eſt det ikke værd.

Jeg ſkal det hevne med mit Sværd,

Ut Du ſkal aldrig mere

Fange Kjæmper eller andre flere."

Der var en anden Kjæmpe iblandt,

Berr Sitof Band ***) , ſaa hedte han .

*) 0: kaſte ned

**) 5: vred , opbrag t .

***) Denne Tilof vand er Dietlieb fra Stenrmará og hans

Søſters het pmtalte Bortførelſe af Dvergen Laurin,

er den Scene , hvormed denne fortælling besonder i

Berbenbach
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Dvergen raaber hannem til :

" Din Hjelp jeg gjerne have oil" -

Saa ſagde den liden Laurin :

" Jeg haver i Bjerget Søſteren din,

Jeg tog hende uden Sorg

Nedenfor Din Fadere Borg.

Kan Du nu undſætte mig ,

Da ſtar Du hende i Frelſe faae,

Dg have den Rigdom , ſom jeg aa *),"

Der Hr. Jilof dette hørte,

Hør ! hvad han monne da ſtrax gjøre.

" Sjære Hr. Diderik , Herre min !

Giver mig den lille Laurin ! "

Kong Diderik af megen Vrede :

" Du mente , jeg ſkulde ſtraf være tilrede

Ut give Dig nu den liden Mand,

Som mig haver ført ſtor Sorrig i Haand

Før ftat jeg hugge Hannem faa ſmaa,

Ut et Stykke ſkal ikke det andet naae. "

Sr. Iilof blev vred og begyndte at ryſte,

ban ræddes , han fulde fin Søſter mifte.

" Herre ! jeg vil det ikke fordrage **) ;

Den liden Doerg vil jeg nu have,

Eller vil jeg vove for hannem mit liv."

Strap begyndte de en Kiv,

De huggede paa hinanden tillige,

Den ene vilde ej den anden vige.

Hildebrand kom da ,med en Færd,

Dg ſtak imellem fit gode Sværd :

*) : ejer.

**) 3: taale , finde mig is
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► maa Eber framme Baabe tillige,

at I vile ſaa binanden ſvige.

Ville ,I lyde mit Raad paa nne

Jeg vil det meget bedre fly *),

I ſkulle baade Benner være ;

Laurin ftal give fig fangen med Erey

Dg betale Eder aarligen Skat ;

ør. Iilofs Soſter af Bjerget blier ladtz

Dg Bidrik ſkal løſes af Fængſel bire;

Mig tykkes det meget bedre at være,

End at I hugge hinanden fkadelige,

Dg Ingen vil den anden vige. ”

De bleve da faa tilraade,

Kong Diderit og Hr. Tilof bagde,

at de vilde lyde ad Şildebrand,

som den der er en forſtandig Maiid .

Der det var overſtaaet med alle,

Laurin ſkulde Diderik Herre kalde

Dg tjene hannem alle ſine Dage,

Og give hannem dertil rige Gaver,

Şan faldt i Knæ med Iugt og Sinde

Dg bød dem alle i Bjerget ind.

Þan "undfit **) dennem der blidelig,

og havde dog i hjertet Svig.

Þan ſatte dennem til Borbet ude,

Kong Diderik monne han Serre tarder

Den Jomfru rig med Iugi og Sinde

Hun var lukt i Faðeburet inde ;

Sendes Brober , jeg ſagde fra,

Bad Dvergen ind til hende gade,

*) : indrette , mage.

**) : 5: modtog.
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Og ſnakke med hende dere

Hvad bennem kunde til Glæde være .

Den Stund den Nidder derinde mon bliver

Sør ! hvad de i Stuen monne bedrive.

Laurin han ſatte for dennem Gulskar,

Fuld underlig Drikke deruði var.

Der de Herrer havde drukket alle,

Saa ſnarlig de da neder mon falde, .'

Og laae da alle ſom de vare døde ;

Han agtede at gjøre dennem mere Møde,

Han lukkede den Dør med ſnilde Sinde,

Som Jomfruen med ſin Broder var inde,

Dg fatte derfor en Staalſtang,

Som var tilfulde ſtor og lang .

Han bandt de andre med Jernlænker og Baano,

Han agtede at gjøre dem mere vaande.

Og fagde ſaa ſelver ved ſig :

" I ftulde ret aldrig flade mig

Og mine Noſer neder at bryde,

I ſkulle faae Noget andet at vide ;

Førend vi ſkulle ffilles ad,

FfEule faae et Fandens Bad . "

Siden tog han ſin forgyldte Ljud *),

Dg gik dermed af Bjerget ud,

Þan blæſte faa højt over ate fine lander

Snarligen komme de mnem tilgaande

Hertuger , Grever , Riddere og Svenne,

Que de , ſom hannem monne tjene.

De ſpurgde , hvad hannem var kommen til Meen.

San ſvarede dennem , og var ei reen :

*) 9 : Born.

6
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" I dide , min Roſengaard jeg havde,

Jeg altid ſtor Vind paa lagde

Hannem at pryde med ſtor ære,

Jeg agtede hannem med Fred at være,

Forend de Berner monne bam berende ;

Baade Noſer og Lilier de mig fjændte.

De menne ogſaa med mig fægte,

Saa bleve vi ſaa edes forligte,

2. de fulgte mig i Bjerget ind,

De agtede dennem ſtore Gaver at finde.

Jeg trồer , de finge alt anden Lykkely

Jeg gav dennem Ulle Dualedrikke,

Saa at de maatte nederfalde,

Ligeſom vare dode 2ưe.

Hvad Raad ville I mig give ?

Uidrig vil jeg lade det derved blive . ”

De ſvarede , med hannem at gaae og ſtaat,

I hvad han vilde ſlaae oppad.

Han ſagde : ” I ſkulle her Vule hos mig bidea

Jeg vil dennem gjøre angſt og Qvide,

Dg pine dennem Alle tildøde,

Fordi de brød mine Roſer røde.

Jeg ſkal gjøre dem Taa ſtor en Vaande,

at det ſkal ſpørges i alle lande.”

Den Stuno ban denne Dale rørte,

Hvad monne de i Bjerget gjøre ?

Den Jomfru kunde , det vel forſtande

Hvad den Dverg tog ſig tilhaander

" Hør I det , min Broder kjære !

Í ſkulle ej længer ſidde heti,

Fuld raftelig fkulle I opſtaae,

Dg ind til Eders Staldbrødre gaae .
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Jeg ſiger Eber ſandelig paa min Iro,

Kan han nogenlunde flikke det ſaa,

Da vil han dem komme udi ſtor Nød

Dg, pine dennem til deres Død.”

þannem begyndtes at blive bange ;

şan nederbrød den ſtore Staalſtang,

Som fad for den Rammers Dør,

Han kunde ej komme i Stuen før.

Der han nu kom i Stuen inde,

Dg faae dem bundne i ſamme Sinde,

Han fik i Hjertet megen Møde.

De Jernbaand han ſtrax ſønderbrød,

Som Tverrigen havde dennem ilagt:

Han talde til dennem og ſagde :

" At den Stade I kunne hannem giøre,

' Det ſkal den Dverg baade Tee og høre."

!

Snarligen de vare tilraade ſaa,

De bedſte Klenodie ſom de kunde faae,

Og ſom de i Bjerget kunde finde,

Dem toge de med ſig ſamme Sinder :

Og dertil Guld og dyrebare Sten,

Slet Intet vilde de lade igjen.

Siden brød de af Bjerget ub,

Som Doergen ſtoo for med fin forgyldte ljud,

Og ſloge de Dverge aüe ihjel,

Svilket de maatte gjøre med Stiel.

Det var ſong Laurin den liden Mand,

Konning Diderit greb hannem med ſin Haand,

Og ſlog hannem haftelig imod en Sten,

At ſøndet gif baade Urme og Ben.

6 *
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* Du ſkal nu aldrig med Dit Snilde

Herefter Kjæmper flere ſpilde * ).

Saa rede de til Bern igjen,

Dg havde Guld og dyrebar Sten,

De vennefte **) Klenodier man kunde ſpørge,

De havde Alle nok med ſig at føre.

Hvad de fiden ſlog oppaa,

Der kan jeg Intet prive fra ;

Paa denne Iid vil jeg lade det beſtaat

Og hermed min Iale ende.

Gud 06 ſin Naade ſende !

Ut vi maatte her lebe raa,

Sau vi kunde Guds Naade faae

Med hverandre Alleſammen !

Dertil ſige vi nu uue Imen.

B. 20 en Staffe.

Xomaner , rom ſtave i forbindelſe med

Bejſer Carl den stores siſtorie.

af den Cyclus af romantiſke Digtninger, hvortil Stof

fet er taget af Carl den Stores Hiſtorie , og hvis Karakteric

ſtik er antydet i ifte Bind af von der Hagens Buch der Liebe

( conf. Beidelb. Jahrb. 1810. Philolog. S. 111) har

bi 4 paa Dánſk , nemlig Reiſer Sarls Krønike , Hols

ger Danſkes fürønike , Reiter Octavianus , og

Flores og Blantíeflor.

Ut begge hine to Krøniker ere to af de mærkeligſte Phas

nomener i vor gamle Litteratur , vil følgende korte Analyſis

udviſe.

* ) ɔ : omkomme , dræbe.

**) : fmutteite.
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a) Kejſer Carls Krønike.

af den har jeg en udgave for mig , trykt i Kjøbenhavn

1731, uden Bog trykkerens Navn, under Iitel : Kronike om

Reyſer Carl Magnus ; hvorledes ben ſtridde mandeligen

for den hellige chriſtelige Tro med de tolv Jævninge,

ſom var Roland , Oliver , Turpip Erkebiſkop , og andre

flere , rom herefter følger. 9! Urk i Octav .

Denne fabelagtige Krønike, der halv er legende og halo

Roman , og ogſaa kunde belægges med Prædicat af Hiſtos

riſt Roman , er en af de almindeligſte Morſkabsbøger hos

den danſke Ulmue Den og Holger Danſkes Krønike

ere , for at bruge et figurligt udtryk , ſom to Uten af eet

Stykke , og kan anſees ſom Pendants til hinanden. I Krø:

niken om Kejſer Carl ſpiller Holger ogſaa en meget hæder:

lig Rolle. Carls Levnet og Bedrifter vare af den Beffaffen :

hed , at der gaves overflødig Stof for Digteres og Roman

ſkriveres Phantaſie at fyffelſætte ſig med . " Hans lid” — hes

der det i Reichards Bibliothek der Romane IV Band

p. I - " var en ſtedſevarende stamp ; fra en Krig maatte han

ile til en anden ; ſnart ſtod han ved Ebro Floden , ſnart ved

Ejderen , ſnart ved Weſeren og ſnart ved Raab ; Sfarer af

Helte ledſage ham og hjelpe til at erlange Sejr paa Sejr ;

lider han Nederlag , faa er det Følge ikke af Modiøshed og

Feighed , men enten af Fiendernes overlegne Mængde eller

af Svig og Forræderi ; hans Land ożnfatter alt , Konſter,

Bidenſkaber, Sandel ; Intet undgaaer hans Opmærkſomhed ;

han ſtræber efter ved gode love at lykſaliggjøre ſine landez

ved Heltens, lovgiverens, og ſin Nations Skabers Hof boer

Elſkov med alle fine Glæder – hvilken en vid Mark for Phans

taſiens Vandringer ! Dette Wmne , ſom ved at gaae igjene

nem Warhundreder formedelſt mangehaande Opdigtelſer enten

var forffjannet eller vanziret , modtoge Romanbigterne , og

med ſtørre eller mindre Beto opdigtede end ydermere Sejre,
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ſom Cart aldrig havde vundet , elleč ikke vundet paa den

Maade , Selte ſom aldrig eriſterte , ventyrer og Elſkovs

hiſtorier. Og ikke nok dermed ; de toge endog det Miracux

leuſe tilhjelp ; Herer og Iroldmænd , Feer og Feekonger lod

de være enten Beſkyttere eller Fiender af deres Selte . ” ( conf.

Görres Deutſche Vol & s bů cher S. 101-3 , 119-26 ;

Muſeum für altdeutſche litteratur. II. 226-229 )i

Om de ældſte fabelagtige Fortællinger , der have været

ſom Spiren , hvoraf de ſenere udførligere Romaner om Cart

ere fremvorne , haves en afhandling af Le Beuf i Memoires

de l’Academie des Inſcriptions Tom . V .; ſom er brugt af Eicha

horn , naar han S. 38 i Erlåuterungen til hans 4 ligemi

Geſch, der Gultur und litteratue des neueren

Europa Ifter Band. Göttingen 1796 , händler om dette

Wmne. (conf. H. K. Dippoldts Leben failer Rar iš

des Große'nt Jübingen 1810. S. 234-67 , Roquefort De

l'Etat de la Poeſie Françoiſe dans les XII et XIII Siecles po 135).

Den ældſte af diſſe Fortællinger eč den, ſom Erkebiftop

Turpin i Nheims, der var ſamtidig med Cart og en af de

tolv Jævninger , fatkelig udgives for Autor til. Den et

kort , og handler egentlig kun om Carls ſidſte Iog til Spa:

nien, Nederlaget paa Nonceðal þede, og Carls Jilbagekomft

til Uchen ut Iurpin ikke kan have forfattet denne Krøniken

er blandt andet klart deraf , at den fortæller Carls Død , og

Carl overlevede Iurpin. Ikke deſtomindre har Pavé Calif:

tuş II Har 1124 ſanctioneret deniß Wgthed : " ſtatuit hiſtoriam

Sancti Caroli, defcriptam a beato Turpino, Remenfi Archiepi

fcopo, effe authenticam ,” heder det i Piſtorii Rerum Gere

utanicarum Scriptores VI. , Chronicon Belgicum

magnum p. 150. Forfatteren har rimeligvis været en uvi:

dende Munk i det 9de Aarhundrede , og ſaavel Caylus i hans

ufhandling 'Sur l'origine de l'ancienne Chevalerie et des anciens

Romans i Hiſtoire de l'Academie des Inscriptions



87

Tome XXIII , Tom Gaillard i hans Hiſtoire de Charle

magne Tom . III har gjort det her ſandſynligt , at den er

fabrikeret ved Uar 1095 under Kirkemodet til Clermont , at

Üutor har været en Ven af Korstogenes Prædikant Petrus

Eremita , og at hans fornemſte Henſigt med Skriftet har

været at ægge og ſtyrke Gemytterne til , efter Carls Erema

pel, at drage i Felten mod de Vantroende. Ved Carls Krige

i Spanien og hans Sejervindinger der over de mahomedanfke

Uraber , ved hans gjentagne Rejſer til Rom , og ved det at

Chalifen Harun al Raſchid overſendte ham Nøglerne til den

hellige Grav , er det ikke at undre over , at Romanſkriveren

og Legendefabrikanten lader hans Tog ſtrække ſig indtil Paz

læſtina. Foruden dette politiſke øjemed , at anpriſe og op

muntre til Korstogene , kan vel Uutor og , ſom Gaillard

mener , have hadt en anden politiſk Munkehenſigt , den nema

lig at anpriſe de Reliqvier , Munkene hadde i forvaring,

ved at faae folk til at troe , at Garl havde bragt dem hiem

med ſig fra den hellige Grav.

Om de ſenere Romanffrivere, der efter Turpin i Vers

og i Proſa har behandlet dette rige Æmne, Carle Bedrifter,

har Gaillard li cit. Do 461 den Bemærkning , at Ionen hos

dem, iſær naar de vare Spaniere eller Italiener, ikke er guns

ſtig for Carl , ſom førte Uvindſfjord imod Spanien og Sta

lien og lagde diſſe lande under ſig ; " og fra en anden Side"

ſiger han " er det Ridderromanernes Maneer at ſætte

Chevaleriet over Ulting ſelv over Kongedommet , deraf er

da Følge , at Carl den Store , efter deres Opdigtelſer , om:

endfkjønt man ikke nægter ham Iapperhed , omendſkjønt han

ofte ſaaes baadé i en ordentlig Slagtordning paa aaben Mark

og i Ivekamp, omendſkjønt han i fine Dueller havde decideret

Fordel over Saracenernes Konge Marſilius , Fader til Fers

ragus , over Wittekind og over hans Søn Diauras , Safers

nes Konger eller Unførere , faa fkeer det dog meget oftere

1

-
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at han bliver løftet af Saddelen , kaſtet overende , dreven tils

bage, og altid bliver han befriet, hævnet, og hjulpet tilrette

igien ved ſine Ridderes iſær Rolands Sapperhed."

Den Idee , ſom man af det her Unførte omtrent vil

kunne gjøre ſig om de franſke Romaner om Carl den Store,

paſjer ſig vel hvad Hovedbeft affenheden angaaer ogſaa paa

vor dan The Rrønike om Reiſer Carl Magnu 6 ; og

dog er der , ſom jeg bed anſtillet Sammenligning har viſt i

Maanedſkriftet gris for Marts 1795 p. 240-42, i Begivena

hedernes Følge og adſkillige omſtændigheder tillige ſaa vas

ſentlig en Forſfiel mellem den og de franſke Romaner om

Carl , ſom jeg enten har læſt hele eller feet Extracter af , at

man kunde friſtes til at troe , at den berømte Chriſten Pes

derſen (Chriſtiernus Petri), ſom vi har at takke for den

danſke Kejſer Carl , ikke har været en ligefrem Overſætter.

Ved ſin Nærværelſe i Paris , hvor man veed han længe ops

holdt ſig , kan han inaaſke have taget en Del Kroniker , Les

gender og Romaner for ſig , der handlede om Carl og hans

12 Pairs (dem man tildels finder epitomerte i Bibliotheque

univerſelle des Romans 1777 i Maanederne Julius - October)

og af dem alle tilhobe compileret dette Verk , der ſaaledes

blev en danſk Original ; men det er dog mere rimeligt , at

Chriſten Pederſen har overſat den af Jslandff. Ihi at det

er scong Chriſtian den 2vens Yndling , den i vor Litteraturs

Barndom faa' navnkundige Chriſten Pederſen , Tom den dans

ſte læſeverden , foruden ſaa mange andre almennyttige Skrif

ter, ogſaa ſkylder Reiſer Sarl 8 Si rønike, det ſeer man

af Epilogen til ſamme Uutors Overſættelſe af Holger Dan:

ſte ( conf. Minerva for Marts Maaned 1789 S. 404-6 ).

De mig bekjendte gamle udgaver ere af folgende

Karinger :

1501. trykt i Kjøbenhavn ved Gottfred af Gemen . (See

Danſk hiſtoriſk utmanal fór 1764. conf.
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Suhmo critiſke Hiſtorie Ill. pag. 594 .

Wormii Monumenta pag. 380 ).

1656. trykt i Kjøbenhavn. 8vo. (Var i Neſens Biblios

thek vid . Catalogi p. 149 , og er i Karen Brahes).

1695. ligeledes trykt i Kjøbenhavn. 8vo. ( i Hjelmſtjera

nes (altſaa nu i det kongelige ) Bibliothek. See

Catalogets 2det Bind 1 : 731 .

1707. var i Juſtitsraad N. Munds Bogſamling. See

Auctionscatalog et p. 379.

1731. er i det kongr. Bibliothek.

Hvor mange Gange.den i nyere Iider er bleven efters

trykt i den høpfnerffe eller i den graaeſke Officin er umuligt

at vide og lønner heller ikke umagen at underſøge.

Dmendfkjønt der vel formederſt de idelige Moderniſering

ger i de gjentagne Oplag og Omtrykninger nok kan formodes

at Meget er gaaet forloret af Chriſten Pederſens Sprog, laa

ſteder man dog endnu ved, Gjennemlægningen paa adſkillige

udtryk , ſom minde om det 16de Warhundredes førſte Decens

niers danſke Iunge.

F. Eft i udgaven af 1731 : Han ( udede over Senges

ſtokken ; a arle om morgenen ; de bare Blus i Meſſen ; at

kjende En en anden leg (»: lære) ; baade (nu begge) ;

at tale Dravel og en Dravel & Mand ; mod Qvelden

flyjede Hedningene ; Diger visſede en Kamp for Carvel ;

Burmand og Holger Danſke ſloges ſaa det hørtes fire va la

Tke Mile ſaa ſmald det paa deres Hjelme ; feje (): af

Skjebnen eller forſynet beſtemte og udſeete til at døe) Soma

me daanede; at kære fin Waande ; at bede Fugle og

Dyr ; en Orm fødte Eſtorgants Heft op med ſine Speneri

Reimer ſagde: jeg ſkal ſlaae ham pan hans Hals , ſaa han

ſkal ſtupe frem fra Bordet ; et Skjøge : Evne ; at lade

ilde ; jeg nam o.f.
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geg yttrede foran den Formodning , at Chriſten Peder:

len har overſat dette Skrift af Islandſk og ikke af Franſk .

Denne Formodning beſtyrkes af aðſkillige Grunde. For det

førſte ſeer man af hans þolger Danſke , at han den Iib,

da ſeirer Carls Krønike udkom , nemlig førſt i det

16de Xarhundrede, ikke endnu forſtod Franſk. For det andet

(porer man af hans Yttringer i afhandlingen om Song Dans

ufkom , ( Tee Wedel om den danſke Krønike at bes

ftrivé p. 60 og 61 ) , at den iblandfke litteratur ikke var

ham fremmed ; og endelig faa har man endnu netop ſaas

danne islandſke Sagaer om , Carl og hans Kjæmper , der kan

have været hans Originaler.

I den magnæante Manuſcriptſamling paa univerſitets

bibliotheket er der to ny Codices paa Papir og to gamle

Membráner af Sagan af farla Magnusſe oc fopp

um hans. De tvende Papirscodices ere ligelydende , og

dé ftemme ikke nær ſaa meget overeens med den danſke ud:

gave , ſom de tvende paa Pergament under No. 180 A og C

i Folio. Diſſe to ſidſtnævnte ligne hinanden indbyrdes ; kun

Skade at de begge ere defecte for og bag og begge have Lacu :

net ; Bladene ere desuden forſatte ved Indbindningen. Den

ene af dem littera C er ſikkert idetringeſte fra det 15de Uar:

hundrede , og ved at ſammenligne mangfoldige Steder deraf

meó Chriſten Pederſens Arbejde , er jeg bleven overbeviſt om,

åt ſaadan en Saga er det han har iklædt danſt Dragt.

Somine Steder ,har han fulgt den islandffc Tert Ord for

Drs, ſom ofteſt har han noget forkortet den ; nogle faà Stes

der er han noget udførligere.

Sil en Prøve afſkrives et par korte Steder af Coder C

og førſt det om Gerard Svan.

" Iha er Karlamagnus kongr ſtoð við glugg einn i hølls

inni of Ta ut a Nin , leit hann hvar ſvanr einn kom upp i

vatnino ok hafdi ſiikiſtreing um hals ſer , of bed thar a batr
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. einn , énn a batnům var riddari einn vel vapnadr , ok hafði

rit eitt a halfi ſer. En er riddarinn kom af landi , tha for

ſvanurinn ut aptr ok ſa einginn madr hann fidan. Navilon

geck amot manninom , ok tok i hønd hønum ok leiditi hann

fyrir kong , tha ſpurdi Farlamagnus kongr thenna mann at

nafni, en hann kunni edi mali, ok feck hønum ritid, en ritid,

fagdi at Geirrardr ſuanr var kominn at thiona hønum til

tandz of konu. Navilon tok vapn hans ok klæði ok hirdi

en Karlamagnus kongr gaf hønum ffidiu goda ok gede fidan

til borðfé En er Rolant ſa thenna hin nykomna riddara ,

tha ſpurdi hann hvat manna ſa væri ? Karlamagnus konge

ſvarar at thann riddara hafdi gud fent hønum. Rollant

ſpurdi huat hann het. Karlamagnus ſagði at hann het Geice

tardr Tvanr. Nolant ſöurar : viſt er ſa madr høfthingligr.

Kongr bad thiona hønum vel. Geirraror var vitr madr ot

thionadi del Karlamagnuſi kongi , of thotti hverium manni

hann godr ok nam ſfiott mal. Geirrardr var godri kongi ok

vænn madr. Karlamagnus kongr var hønum radhour of

gipti hønum Udalis ſyſtur fina ok gerði hann hertuga yfit

Ardena.”

Denne Beretning Inder faaledes i Danſken : ” En Dag

ſtod Kejſeren i et Vindue paa Reinsborg , og faae ud paa

Rhin, hoor en Svane ſvømmede og drog en liden Baad eftec

fig med et Silkebaand, og i Baaden ſtod en mand vel væbneti

Der han kom til lands , gik Navillon til hannem , og ledde

hannem til Kejſeren . Han ſpurgte, hvo han var, han kunde

Intet ſvare dem. Et Brev hængte paa hans Hals. Keiſerett

læſte Brevet , der ftod udi : Her er fomiñen Gerard Svans

og ſkal blive Kejſerens Ijener. Siden toge de hans Harniſt

af , og Rejſeren gav ham koſtelige Klæder. Han lærte ſnart

deres Iungemaal. Kejſeren havde en Softer, ſom hed Eliſa ,

Hun var fød efter Pippings Død , hende gav han Gerard

Svan. Roland ſpurgte Keiſeren hveden Gerard kom ? Reje
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ſeren ſvarebe: Guð ſender os hannem. Roland fagbe , det

er en mandelig Mand. Kejſeren gjorde hannem til Hertug,

og gav hannem et land , ſom heder Arbena.”

Det andet er Beſkrivelſen over hvorledes Holger Dana

fke bliver udruſtet da han ſkal ſtride mod Burman.

" Karvel geck tha fram of herklæddi Oddgeir med inum

beztu vapnum er vera matti, fyrſt med godri brynio, en ſidan

ſotti hann hiarm a høfud hønum allan ſettan gimſteinum ok

mælti við hann : Ek get ther ſverd mitt , ok ſe ek at ther

ſomir at bera that of qver ef vid tru mina of Maumet g08

port, at et giæfa that eigi brodr minum, nè ødrum frændum

minum ' thott their bydi fram fiora vagna ut gulli. Sverd

that heitir Kurteinn , hafðu that of niot vel.”

I den danſke udgave heder det ſaaledes : " Carvel gik til

Olger , og takkede hannem for ſin gode Villie , og fik hans

nem den bedſte Brynie i den Hær var , og bandt en øjelm

paa hans Hoved , den bedſte i alt Hedenſkabet var ; i famme

ſad en dyrebar Steen , Tom hed Udamas , og havde ſaadan

Natur , at hvilken den bar , han blev aldrig fattig , han var

faa haard , at intet Sværd kunde bide paa hannem , uden

han blev ſmurt med Bukkeblod ; i Hjelmen fad og en Steen,

hed Chriſtallus, og gav megen Skin af ſig , ſom den var

fat udi Guld ; der fad og en Steen, ſom kaldes Gallica, den

bednedes artrig , endog den laae udi en brændende Ild ; i

Hjelmen ſad og en Steen, hed Ubaſtor, han kølnedes aldrig .

Şan bandt et Sværd ved hans Side , hed Curten , og ſagde:

Dette Sværd giver jeg Dig , og ſaa hielpe mig min Gud

Mamet , at det ſkulle ei min egen Fader eller Broder faae

for hundrede Pund Guld ; med dette Sværd haver jeg overs

vundet tredive Konger.”

Blandt Overeenſtemmelſerne imellem denne islandſke Gor

ter og den danſke Bearbejdelſe hører iſær den mærkelige Oms

Hændighed , at begge Steder læſes Beretningen om Iyver
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Ategaſt og hans Stardroberffab med Garl. Denne Uneca

dote forekommer ellers ikke undtagen i en hollandſk udgave

af 15de Aarhundrede. (conf. von der sagens Muſeum II.

230 og Geſch, der deutſchen Poeſie S. 171 og 72).

Til Prøde paa Foredraget i den danſke udgave ſynes

ikke Noget være mere paſſende at anføre , end Beſkrivelſen

over det ſtore Slag paa Ronceval Hede , hvor Roland med

de andre Jævninger og ſaa at ſige den bedſte Kraft af den

franſke Hær tilſatte livet. Partiet var ſaa ulige, at 20,000

franſke havde 300,000 Saracener , eller , ſom Bogen kalder

dem , Hedninger , at ſtride med. For at ſpare paa Rummet

hidſættes ikke Detaillen af hele Slaget, men kun Finalen, da

der af de 20,000 Franſke kun var 700 tilbage. Her heder

bet da nu (Urket K5 udgaven 1731 ) ſaaledes : " Hedningene

og de Chriſtne medtes i Runceval Sede tredie Gang . Lurs

pin Erkebiſp hug en Bedning Imbore , og kløb ham ned i

Saddelen. Da ſagde Roland : vor Erkebiſp er en god Rida

der og er fædt i Nød ; gjører ham undſætning ! Da faldt

der mange chriſtne Mænd. Der Roland ſaae ſine Mænd fals

de , da rendte han midt igjennem Setningernes bær og hug

med begge bænder. Oliver gjorde ſamineledes. Roland

ſagde til Oliver : lad os blive 'begge tilſammen ! den Dag er

nu kommen , ſom vi ſkulle døe paa. Gud give , at Kejſeren

vidſte dette ! Beder Gud om ſin Naade ! Erkebiſpen ſagde :

bet er fundet i gamle Bøger , at vi ſkulle blive flagne for

den hellige Iroes fkyld . Vi ere nu ikke flere tilſammen end

tredſindstyve Mænd Roland Tvor og ſagde : da ſkulle Heds

ningene ſige førend vi døe , at de have og dyre kjøbt ; og

ſagde til Oliver : Jeg vil blæſe i mit Forn , ſaa vender Reja

Teren tilbage og kommer os til undſætning. Oliver ſvarede :

Det er ikke mit Raad , og aldrig ſkal Du faae min Søſter i

Din Seng, om Du gjør det. Roland ſagde: nu eſt Du rrede

Staldbroder ! Oliver ſvarede : Du haver et mandeligt Hjerte,
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men ingen Bisdom ; her er nu mange Chriſtne flagne for Din

povmodighed; havde Du blæſi i Dit vorn, der jeg bab Dig,

va havde Keiſeren kommet os til Hjelp , og Kong Marfilias

med alt hans Folk været ſlagne. Da ſagde Iurpin Erke

biſpen : fjære Venner ! værer ikke rædte ! den Dag er koma

men , at vi ſkulle døe for Guds ftyls , thi er det lige meget,

hvad heller Du blæſer udi Dit Horn eller ej , uden Du blæſer

for den Skyld , at Kejſeren ſkal komme og hævne vor Død.

Roland ſagde : Jeg vil blæſe i Guds Navn. Siden blæſte

ban ſaa højt , at Keiſeren hørte det ; der imellem var femten

franſke Mile.”

" Der Keiſeren hørte Hornet , ſagde han : nu ſtrider

Roland og mine Mænd. Gevelon ſvarede : Herré Keiſer !

Du taler underlig ; Roland tør blæſe i fit Horn , om han

feer en þare eller andre Dyr lobe. Roland blæſte anden

Gang. Da ſagde Kejſeren : Ikke blæſte Noland faa ftærk,

uden Nøden drev ham dertil. Gevelon ſvarede : endog Du

er gammel , eſt Du dog vantro , Du fjender vel Rolands

ftore Hovmodighed , han blæſte ofte for en liden Tings ffyrd.

Roland blæſte tredie Gang , ſaa faſt og haardt , at Blodet

fprang af hans Næſe og Mund og Hjernen flød ud igjennem

Dindingen *). Da ſagde Kejſeren : det Horn haver en grum

* ) Denne vældige Blæſen og Hjernens derved foraarſagede

Sprengning finder man beſtreven paa ſelv ſamme Maade

i de islandſke Rimur , ſom Worm citerer i ſine Monu

menta Danica p. 380 og 81. I Unledning af diſſe,

hos Worm med Runer aftrykte , islandſke Vers heder

bet hos Dipfoldt I. cit. S. 246 : ”Efter Sagnet

hørtes Hornet 15 valſke Mile. Men Eventyrets under:

lige Joner have udbredet ſig langt længere , hen over

Land og Har , lige til denne Des romantiſke Vildhed,

hvor man har bundet dem faſt i Nunerims gamle Sange. '

Den rimede Keiſer Carlo Krønike, hvoraf Worm har
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tyd. Hertug Neymis ſvarede : Du ſkal vide for fandt, Herre !

at Roland er ſtædt i ſtor Nød. Keiſeren lod ftrar gribe

Greve Gevelon , og lod kafte ham udi et Laarn , og drog til

Nunceval med al fin þær. ”

.. "Roland ſagde til Oliver : Nu maa Du fee, at Kejſeren

haver mift mange dejlige Mænd ; nu bør os at doe alleſam .

men med dem. Siden red Roland midt ind i Hedningernes

þær, og i en liden Stund dræbte han mere end 24 Kjæmper,

og han ſagde : flyer bort I hedenſke Hunde ! I vinder aldrig

Sejer over mig . Kong Marſilias, ſtak en Chriſten igjennem

þærderne, at han faldt død til Jorden. Roland var ikke

langt derfra , thi ſagde han til fong Marſilias : haver Du

hørt nævne et Sværd , ſom heder Dyrendal ? Du ſkal det

* Ejende , hvorledes det ſmager ; og hug Urmen af ham hart

ved Upelen , ſiden kaſted Roland fit Sværd om , og hug Hos

vedet af Marſilias's Sønner. Da ſagde Hedningerne : Nu

faae vi at flye; thi Noland haver overvundet 06. Saa flyede

Kong Marſilias med tuſinde Fork , og Ingen var uſaared.

" Siden kom en Hedning, hed langelif og 60,000 Blaas

mænd , da ftridde de mandeligen paa de Chriſtne . Roland

Tagde til Oliver : Dette Folk vorber vor Død ; lader og nu

værge 06 mandelig , at Blaamændene kunde fige, at de funde

Roland og Oliver. Langelif ſtak Oliver imellem Hærderne,

at Odden ſtod ud igjennem Bryſtet, og ſagde : uffel kom Du

hið at ligge her til landeværn. Oliver vendte ſig om og

hug Langelif paa Hjelmen , ſaa at Sværdet ſtod i Jænderne,

og ſagde : Du ſkal ikke roſe af hvad Du her haver gjort ; og

anført det Par Stropher , er der en AffErift af paa

Univerſitetsbibliotheket , under Magnæana i Qvart.

Forfatteren, Thorð Magnufen, florerede, ifølge Einar:

ſens Hiſtor. litt. Island . p . 88, ved Pas Uar 1570,

og regnes for en af ſin Iide bedſte félandſke Digtere.
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Langelif ſtyrtede død ned til jorden. Dlivet rendte midt

igjennem þedningenes Hær , og hug med begge Vander.

Roland mødte hannem , og Oliver fjendte hannem ikke , thi

hans Þine vare fulde med Blodt . Han hug paa Rolands ,

Hielm, og kløvede ham ned paa Saaret. Da ſagde Roland :

hug ikke hid , men did ſom bedre kan gjøres behov ! Dlider

ſagde : Gud ſeer Dig bedre end jeg faae Dig , giv mig det

til for Guds Skyld. Roland ſvarede : Gud forlade Dig ſaa

Dine Synder , ſom jeg forlader Dig det gjerne.

" Oliver fornam , at Døden vilde komme , thi fteg han

af ſin şeſt, og faldt paa Knæ og bad Gud forlade ſig fine

Eynder ; faa døde han , Da Roland ſaae , at Oliver var

ded , bå daanede han paa Heſten , dog faldt han ikke af.

De Chriſtne vare da alle flagne, uden Holand, Turpin Erke:

biſpen , Valther , Erkebiſpens. Søn , og Irod den Gamle.

Srod ſagde til Roland : hjelp mig ! jeg var aldrig ræd i nos

gen Strid før nu. Roland vendte ſig til hannem , og be:

gyndte at ſtride ; faa blev Balter og Frod ſlagne. Da hørte

Roland Kejſerens porn. Bedningene fagbe : Bi høre Reiſe:

rens born ; lader og ſtrar ihjelſlaae Roland , før Kejſeren

kommer ; ſaa rendte ſyo Hundrede tillige paa ham. Roland

og Turpin Erkebiſpen værgede dem mandelig. Da fagde

Hedningene : uſſel kom vi hid ! vi hørte Reiſerens Horn ; bie

vi hannem ber , da komme vi aldrig heden. Hedningene flyes

de , og ſagde : Nuland er ſaa god en Kjæmpe , at han bliver

aldrig overvunden. I det dræbte de Rolands beſt, og flyede

fiden alt det de kunde." 0. l. V.

Iil dette Stykke , ſom er et af de intereſſanteſte i hele

Bogen , føjer jeg et Sted , en Excurſus over et emne , ſom

man mindſt kunde vente at finde afhandlet her. Iſtedenfor

de evige Efterretninger om þug og Stit , om Hjelms og

Hoveds Kløvelſe , om Spærs og landſers Brækkelſe , om

Gjennemboren og Nesſablen , gides her et Religionscolios
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qvium. Det er det Sted (i Arket E) , hvor Romanſfriveren

lader Kjæmpen Ferakunde ő midt under Duellen med Roland,

pauſere, for, efter aftale med ſin Modſtrider, at ſove en liden

Stund , og derpaa , da han vogner , begynde denne naive

Samtale :

" Ferakunde ſpurgde : paa hvem troe Frankerige Mænd ?

Roland ſvarede : paa Jeſum Chriſtum , Guds Søn , og

Vor Herre.

S. Hvad Chriſtus er det ?

X. Chriſtus er Guds Søn af Gimmerige , og født af

Jomfrue Maria , han døde paa det hellige Kors , og ſtod op

af Døde igjen , og foer til Belvede , tog der ud adam og

Eva og alle hans udvalgte , og foer ſiden til Vimmels , og

ſidder hos Gud Faders højre baand.

f. Jeg troer paa den der ſkabte Himmelen , og havde

hverken Fader eller Moder , ſom han var af ingen avlet , da

avlede han og ingen af ſig , thi ban er een Gud og ikke tres

foldig.

X. Det ſiger Du Tandt , han er een Gud i tre Pers

ſoner , troer Du paa Faderen , da troer Du og paa Sønnen

og den Hellig Hand.

S. Om jeg kalder Gud Fader, Gud Søn, og Gud den

Hellig Land , da ere de jo tre Guder ?

X. Der er een Gud og ikke tre , dog ere de tre Pers

ſoner og een evindeligen i Guddommen ; og i Sandhed, mærk,

hvorledes Ubraham ſaae tre Engle , og tykte at det var een.

S. Bevis det : hvorledes tre Iing kunde være Et !

X. Det vil jeg beviſe Dig i Verdens Ting. I Mans

belnødden der er førſt Skallen , og Taa er fnafſet , og ſaa er

Kjærnen , de ere tre Iing , og dog et i fig. Telp . Saa ere

og trende Iing i Digi Lemmerne , Kroppen og Sjælen , og

dog eſt Du een Mand.

7
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f. Jeg troer nu del , at Gud er een i tre perſoner

dog veed jeg ikke hvor han kunde avle en Søn.

X. adam var af ingen født, dog avlede han Børn

hoi maatte ikke Gud Fader lade det vorde ſom hannem tykkes,

dog er det alle forbødet derefter at loge.

s øvorledes kunde Guds Søn fødes af en Jomfrue

uden Mandø Samquem ?

2. Som Gud var avlet af Moderen uden mandlig

Samquem , ſaa var han og af Faderen uden Moder ; faadant

var Gud ikke umueligt.

S. Men at Sud døde paa Korſet, det kan jeg ikke troe.

R. Guds Søn er født ſom en Miand , og alt det ſom

i Verden er født, det ffal døe. Troer Du han er fød, da

ftar Du og troe , at han er pint og død , og opſtod af Døde.

F. Jeg troer itte paa hans Opſtandelſe ; thi en død

Mand kan ikke opſtaae .

R. Gud ſtod ikke alene op af Døde , men og alle de

ſom ere,fødde fra Verdens Begyndelſe og indtil hendes Endei

fturde og opſtaae af Døde og komme for Dommen , og nyde

deres Gjerningers Løn . Tænt paa Lovernes Natur , deres

ünger Fødes døde , og Moderen ffraaler og raaber paa dein,

at de om tredie Dagen faae lid. ”

Ogſaa paa Svenſk har man i det 15de Xarhundrede faaet

en Krønike om Kejſer Carl Magnus. Den ftaaer i en Codex

paa Univerſitetsbibliotheket af Uar 1492 , og er , efter inin i

Skandinav. Mut. 1793. 1. S. 269 og 70 yttrede For

miening , ogſaa , ligeſom formodes om den danſte , overſat

eller compileret af Islandſken. Her heter det i Slutningen

efter Nederlaget paa Runceval Hede : " Siden foor Kayſer

Carl heem til Paris , harmfull af Dede Rolands of therd

toiff Sæmfninga. Sidan kom Rolands Fåſtemo;

hon war Olofernes's (9 : Olivers) Syſter. Hon ſporde fieyſer

Sarl : vwar år Roland , Fåſtemand min , eller Olofernes
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Broder min ? Han fadde: Roland og Olofernes folo både i

Nuncifal of ate the torf Sæmfninga. Iha hon hdrde thet,

tha ſprat hennes øiårta aff þarm , ån Kanfer Carl thotte

wåra ſmå dnkelikt , at han fol nidher å Likit , of wiſte enkte

tit fit . Sidan låt han båra hona til et Fru : Klofter, of

jordade hona årtika, ok gaffroo Sjål honna Gudi alzwollogom

i Wåld."

Som et Bevis paa den ſtore Unſeelſe hvori Carolus

Magnus fra gammel Iid af har ſtaaet her i Norden , er

Navnet Mogens , der faaledes er kommen tilbyes. Kong

Dluf den Helliges Concubin uifhild fødte en Son, men fordi

Kongen ikke var nærværende og Barnet var ſygt, lóð Sig:

vad Skald det døbe og kaldte det Magnus efter Kejſer Carl

Magnus. Da Kongen fordrede rede af Sigvad hvorfor han

havde ladet Barnet faae det navn , ſom ſlet ikke var i Fami:

lien, ſvarede han : Seg kaldte Barnet ſaaledes efter Sart den

Store'; thi ham holder jeg for at have været den fornemſte

og bedſte Mand i Verden. (See 61 a uſens Snorr o.

udg. 1757, S. 260).

b) Olger Danſkes Krønike

er , ſom bekjendt , den almindeligſte og meeſt yndede af alle

Ulmuens Morftabsbøger . Den findes næſten i Hveranden

Bondehytte , eller fandtes idetmindſte endnu for en 40 Uar

ſiden , og forelæftes hyppig de hellige aftener , ved Karte :

gilder , Hilmleplukken , og ſlige Samquem. Grunden til

dens almindelige udbredeiſe maa ſøges dels i Nationaline

tereſſen , da det kildrede Egenkjærligheden at kunne tælle raa

tapper og drabelig en Helt blandt ſine Landsmænd , dels i

dens eget Værd ſom Genieverf betragtet , da den blandt Rid:

derromanerne fra Middelalderen har og fortjener at have et

højt Nummer. Den kaldes i Contant d'Orvilles Melanges

tirés d'une grande Bibliotheque H. pag. 178
" un bean

7 *
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Roman", og faavel i Bibliotheque des Romans febr.

1778. Vol. I. p. 3 , ſom i det Reichardſke Bibliothek det

Romane IV B. S. 43 faaer den det Skudsmaal , at den

indeholder mange forunderlige intereſſante Eventyrer , der

ſkrive ſig fra Romanernes gode Iidsalder. Forfatteren er

Udenes , elter Udans , ſom har Prædikat af " Konge” , le Roi

Adenés , hvilket betyder det ſamme ſom vi nu kalde kronet

Digter. Han havde nemlig engang vunden Priſen i en poes

tije Concurs . San florerede i den ſidſte Halvdel af det 13de

Uarhundrede, og forfattede adſkillige rimede . Romaner, hvore

iblandt Ogier le Danois. (vid. Claude Fauchet Recueil de

l'origine de la laugve et poefie Françoiſe etc. p. 193 og Roquee

fort de l'etat de la poeſie Françoiſe dans les XII et XIII Siecles .

RE 138 * ).

En værdigere Helt i et Poem, næſt efter Carl den Store

telo , kunde Udenes ikke vælge end den vældige Krigsmand

hin Bayret Othger eller Uutchar , hvis Manddomsbedrifter

faa höjligen berømmes i conversio Othgerii militis ,

ſkreven i det lite Seculo , og tillige omtales med, ſaa megen

ugtelſe i ovennævnte Pſeudoturpins Krønike om Kejſer Carl.

At Navnet Otger i Sibens Exngde kunde forvandſkes

og da blide til Ogier , og Ogier til Olger , lader ſig bes

gribe ; men hvorledes han fra en Bayrer eller Franker bliver

til en danſe Mand , det ſynes ikke ſaa let at forklare,

Šuhm i ſin Sritiſke Hiſtorie af Danm. III B.

S. 592 bifalder den Hypotheſe, ſom er fremſat i Origines

Gvelfice Tom . I. p. 44 Or f. og ſom beſtaaer deri : I nys :

nævnte Converſio Othgeri heder det : Otbgerius , vir

*) Ut foruden Adenes ogſåa en anden franſk Digter har í

meget gamle Tider beſjunget Digere Bedrifter , leer

man af Benedictinernes Hiſtoire litt de la France.

Tom . VIII. p. 594 08 95 .
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iluftris generoſitatis et adeo ftrenuus in prælio , ut propter free

quentem ac victoriofam adverfariorum debellationem Speciali tune

temporis cognomine folus inter præliatores et etiam ab ipfis pre.

liatoribus Præliator fortis et pugnator appellaretur. ”'

Hin Stridomand , hin Kjæm per . kaldte man Othger,

og det hed paa det gamie Tydſke og angelſariſke Maal i det ·

8de Seculo Degen , I hegn , Ihen , Ihan. af dette

Ihen og Ihan , hvis Betydning man ſiden ikke forſtod,

gjorde Pſeudoturpin , Vincentius Bellovacenſis og de andre

Middelalderens Forfattere deres Dacus, og Udenes fit

Danois *). Med det ſamme fik vore ucritiſke Hiſtorieftris

vere en Konge paa vor Kongelifte , den Saro naturligvis

ikke kjendte noget til , og danſke Patrioter toge glade mod

en Helt , der , ligeſom Bayarði var ſans peur et ſans repro

che , og ſom tilige havde bidraget mere til den chriſtelige Mes

ligions udbredelſe og Stadfæftelſe og Kedningenes Under

kuelſe , end nogen anden Kjæmpe før eller efter ham.

Det gik med Adenes's Ogier le Danois ſom det gik

med andre gamle franſke Romaner paa Vers : de bleve i det

14de og 15de Aarhundrede omſatte i Proſa , og diſſe proſaiffe

Dmdannelſer bleve ved Bogtrykkerkonſtens Indførelſe lagde

under Preſſen .

I Valieres Satalog Tom . II. p: 211 forekommer

et Manuſcript paa Pergament , der blandt andet indeholdt

en Del af den rimede Ogier , og iblandt Manuſcripterne i

det brittiſke Muſeum , fortæller Warton i.Hiſtory of eng

lish Poetry Vol. I. p . 135 , findes " le livre de Ogier de

Dannemarche” paa Ver S. Paa Prent har man intet uden

den proſaiſte Olger , og er det formodentlig den ældſte

*) En ganſke anden Hypotheſe om Oprindelſen til Ordet

Danois finder man i Blankenburg & Zuſáze fu

Sulzer. II, 42 og 43.
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trykte udgave , der forekommer i Valieres Catalog

Tom . II. p. 620: No. 4043 , trykt i Paris " pour Anthoine

Verard " i Folio paa Pergament med 57 Miniaturmalerier.

Den koſtede paa Auctionen 212 livrer. Om denne editio prix

ceps erindres i Melanges d'une grande Bibliotheque ,

H. p. 178 , at den er mindre udførlig end de ſenere udgaver .

Siden den hjelmſtjerneſke Bogſamling er bleven forenet med

den kongelige , ſaa haves nu paa det kongelige Bibliothek

idetmindſte 3 forſkjellige franſke udgaver fra det 16de Xar:

hundrede af dette Verk.

Som det gik de franſke Hiſtorieftrivere , at de lige ned

til det 16de Warhundrede anſaae Iurpins Krønike om Sejſer

• Carl for et vigtigt Document til deres Hiſtorie , ſaaledes

troede ogſaa Chriftian 2dens Diſtoriograpy , Fordanſteren af

Diger, den højfortjente Chriſten Pederſen , at Udenes's Digt

om Olger Danſke var gediegen hiſtoriſk Sandhed. Dette er

faa meget mindre at undres over , naar betænkes : 1) at man

da førſt begyndte at udvikle ſig af det papiſtiſke Mørke , hvor

Overtro og Vankundighed havde ladet ſig de mangfoldige Muns

kefabler og Legender om Helgenes Mirakler og Jertegn binde

paa Ermet ; 2) at ſaadan en Iing, ſom heder hiſtoriſë Gritik,

dengang ikke var til. Det var følgelig i høj Grad ubilligt,

om Nogen vilde fortænke den brave Chriſten Pederſen , at

han heri greb feil ſom Hiſtoriker ; Bogend Værd ſom interesa

fant Iidsfordriv bekræftes af 3 karhundreders Erfarenhed og

de mange tuſinde Exemplarers Forbrugelſe i den Iid.

Den Danskelighed, at Olger ikke omtales af Saro eller

vore andre Hiſtorieffrivere , den veed Chriſten Pederſen godt

at rede ſig ud af. Han figer i Fortalen (i udgaven 1739) :

" Han er ikke den eneſte Konge , ſom haver været flemmelig

og . fkammelig forglemt for Forſømmelſe Skyld, efterdi ingen

Konge eller Herre her i Riget vilde bekoſte at lade ſaadanne

mærkelige Krøniker og ſtore anderlige Manddomsgjerninger
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keférive , ſom han og andre flere Ronger og æbere Mænd

baade uden- og indenlands i forðum Iid bedrevet havde. Her

bar.og ingen Klerke i Riget , ſom ſaadant Tvart Urbejde

dilde gjøre forgiæves ; derfor ere mange dejlige Krøniker ſkas

belig forſømte og ſaa godt ſom plat forglemte , faa at de ei

bleve beſkrevne . Denne mægtige og ædle øerre Kong Diger

Danſke havde og karſte herefter bleven ſaa godt ſom plat fors

glemt af alle Danſke, at de havde ikke faaet at vide , at han

var en Kongeſøn og en vældig Konge her i Riget, om jeg ei

havde taget mig dette ſvare Arbejde over , Kvilket jeg var

ofte ombedet ; og det var mig raagodtſom budet og befalet,

at jeg ſkulde gjøre min Flid til , at jeg kunde nogenſted op

lede Kong Olgers Krønike. Mig var vel lovet god løn for

mit arbejde, om jeg den paa Danſk vilde beſkrive ; thi gjorde

jeg min Flid , at jeg kunde den opſpørge , og jeg fandt den

omſider i Paris i Frankerige prentet paa Franft , og jeg lod

den førſt udſætte paa Latine , og gav derfor Guld og Penge ;

thi jeg kunde ikke ſelv forſta a e det franike

Iunge maal. Siden ſkrev jeg den paa Danfe efter latinen

med ſtort Urbejde , og lod den udgaae paa Prent , paa det

alle Danſke maa herefter ſee læſe høre og vide de ſtore under:

lige Manddomsgjerninger , ſom Olger Danſke bedrevet haver

i Drlog og i Krig i mange lande og kiger i Verden . "

3 Maaned ffriftet Iris forMarts 1795 har jeg anftitet

Sammenligning imellem denne Boge franſke Original og

den danſke Overſættelſe , og viſt , at den kan kaldes frit

overſat.

Uf de gamle danſke udgaver ere af følgende Laringer

mig betjendte :

1514 ell. 15. i Paris. (See Danſk hiſtoriſe ulma:

nak for 1764) .

1552, prentet i Malmø af Oluf ulrikſon , i lile Octav.

(See Minerva for Marts maaned 1789). If

.
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denne udgave har jeg ſeet to Exemplarer , et i det

Suhmfte Bibliothek og et i Juſtitsraad Scave:

nius's. Det ſidſtnævnte brændte op i Bombarder

mentet 1807 , og det førſte forkom og ſavnedes i

Suhms Bibliothek før dettes (Bibliothekets) Overs

dragelſe til Kongen..

1665. Kjøbenhavn. 8vo. ( i Karen Brahes Bibliothek).

1695. ibid. trykt hos Juft Jenſen Bøg. 8vo. ( Hierme

ftjernes Bogſaml. 2den Del S. 829) .

I de nyere Tider er den trykt mangfoldige Gange i

Graaet Officin. Ut der i de to førſte Aarhundreder , i det

16de og 17de, ere foranſtaltede flere Oplag deraf end de nysa

anførte , ſynes klart af Bartholins Oró i hans 1677 udgione

Dissertatio de Holgero Dano , po 5.
" Turpis lucri

cupiditate multoties illud publicarunt noftrates typographi ,

præfatione addita , verum autoris nomine ſuppreſo. "

I øjelmſtjernes Catalog Tom . II. p. 329 nævnes en

tydſe Overſættelſe af Orgers Krønike trykt i Frankfurth 1571

svo ; og et udførligt udtog , forfattet efter en af de franfte

udgaver , er aftrykt i Reichardt Bibliothek der Romane

V. S. 1 -36. Et udtog paa Franft , forfattet af den be:

rømte Grev Ireſſan , ftaaer indrykket i Bibliotheque des

Romans for Februar 1778 * ) .

Syv i fin danite Bograde i Mft. (hvoraf Sandvig

i Submſke Saml. I B. leverte Extract) har anmærket :

" 6 Vetter (Feer) kom til Diger Danſke i hans Fødſel og

1
*) Et tydft Digt om Olger omtales efter en Copie af

Har 1479 i Udelungs uitdeutſche Sedište in

Rom S. 92 - 97 , hvorved er dette uforklarlige, at deri

forekomme ikke alene adſkillige franſke udtryk , men ogs

ſaa, fom Uderung ſiger , nogle danſke , f. Ex. par:

after , Bien.
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forærede ham Saver imod hverandre , ſaaſom . Stærfodder si

Sagaen. Guder og Gudinder forlenede forðum udſkillige

Gaves, f. Er. til Fridleifs Søn Oluf 3 Gaver (Saxo in Frid

def ) Othin til Stærk Odder (i Kong Frode) her til Holger . "

” Holger Danſke og Stærk onder her i Norden vare

Tom Grækernes Hercules ; ſøgte efter Fare og Strid , at

tvinge og udrydde Iyranner og Voldsmænd , ſom de Frans

Thes Chevaliers errants , og de Engelſkes Knight errant , bes

rømte in fabulis militaribus' eroticis.”

I von der Şagens og Büſchings Geſch. der se u te

fchen Poeſie S. 176 gjøres opmærkſom paa , at ligeſom

de danſke Kjæmpeviſer bringe Holger Danſke paa Scenen tile

ligemed de bernſke Kjæmper , ſaaledes bliver han i de franſke

Romaner ført ſammen med Artus, og at han følgelig berører

begge hine Romankredſe.

Saa udførlig end Krøniken fremſtiller Digers mange

ftore Mandtomsbedrifter, ſaa finder man dog hos andre Skri

bentere fra Middelalderen adſkillig drabelig Daad anført om

ham, ſom nærværende Forfatter med Iaushed har forbigaaet.

Det er foretagender , ved hvis udførelſe han end yderligere

viſer fig Benævnelſen værdig af en chriſtelig Ulerander og

heroiſt Mesſias, ſom von der Hagen kalder ham, (Muſeum

für altdeutſche' litteratur. 1 Band S. 275 ). Chri:

ften Pederſen har ſelv lagt Mærke til denne ufuldſtændighed ,

naar det heder i hans Fortale : ” Der ſtaaer og i en latine

Krønike , ſom kaldes Faſciculus temporum , hvorledes

Diger Danſke vandt det ſtore Indieland efter ud til verdens

Ende , til det Iræ , Tom Kaldes Solens Iræ ; og ſamme

land kom unter den hellige chriſtelige Iro , og han ſatte

dem en Patriark , ſom fluide regjere Kirken og den chriſtelige

Stat , og han hed Præft Johan , og var en Kongeføn af

Frisland , og alle hans Efterkommere Have ſiden været tak
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det Præft Johan efter vam , ſom de endnu talbes paa denne

Dag."

Tet er ikke blot i Fafciculus temporum man læſer om

Digers Iog til Indien og de mange lande han der fik om

vendt til den chriſtne Iro. Mandeville eller Montevilla ,

ſom beſkrev den Neiſe han i det 140e Warhundrede gjorde i

terlandene, er iſær rig paa Efterretninger didhenhørende.

Svad "Præft Johan” angaaer, da er han en af Middele

alderens meſt myſterieuſe Figurer , og megen Critit maa der

til for at udvikle ham af det tykke Mørke hvori han er inds

hyllet. I bemeldte Muſeum für altdeutſche littes

ratur yttrer D. Büſching ſig ſaaledes S. 528 : "Præft Jos

han og hans Herredom over Indien er et mærkværdigt Face

tum , der ikke allene ofte ommeldes i de romantiſke Digte,

men ogſaa i alle de ældſte geographiſte Verker ; og noget

Siſoriſt ligger til Grund derfor" , og Sprengel i Gefch .

der geograph. Entdeckungen (balle 1783) S. 100

anmærker , at Skribentere i den førſte Halvdel af det izde

Karhundrede , ſom Ulberic fra Lir og Otto fra Freiſingen ,

allerede tiende denne Fyrfte ( conf. Meuſel 6 Ger ch ich ts

forſcher. Pars V. No. 3).

Paa Danfe haves en fabelagtig Beretning om Præſt

Johan , paa hvis Titelblad det heder : Jær begynnes een

Isithelighe hiſtorie af Jon preſth oc aff hans ftiore riick

domoc maft. Ved Enden læſes : " Irydt i Købmanhafn

bwsf Gotfred aff Ghemen Anno dni MDX.” Otte Blade i

Duodets.

Denne Beftrivelſe over hans utrolige Rigdom , Herligs,

heb og Bælde konimer aldeles overens med den Skildring,

berover , ſom det 13de Seculi berømte Digter Wolfram von

Eichenbach har anbragt i fit Poem Parzifal , og ſom Bů:

Ithing l. cit. p . 537 o . f. har ertraheret. Kun er Danſken

noget fortere, og at anfee rom et udtog. Et Stad fortjener
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at anføres ſom prøve paa den Iids Sanfte Jungemaal?

" Førſte vi fare i Strid imod vore uvenner , da føres for og

30 Guldkors vel redte med dyre Stene ; det er vort Mærke.

Dg under hver Kors ere tuſind Niddere og 20,000 de ſom der

gange hos, foruden de ſom om Sommeren følge, ſom Bogne

føre og Roften føre. Dentið vi ride endelig hjem , da føres

for os Korſens Tegn , fordi at os ſkal komme ihu vor Herre

Død og beffe Pine , ſom han taalte for os . Og føres for os

Guldkar med Murs , at vi ſkulle paamindes at vi ere kommen

af Muld. Og føres for os Sølvkar med Guld , og det tegs

at vi ere Birre over alle forderiges Serret , og Herre

over alle de Herrer i verden ere."

Det Sted , hvor Grunden afgives , hvorfor han vil hede

Præſt og ikke anden Iitel have , lyder ſaaledes , affereven

efter Bogens egen Bogſtaberemaade :

" Nv wille wij oli en lade talle koning eller erkebiſſcop

forthi at the ære wore tiænifte mæn och wor trøſth ( Droſter ?)

ære koninger oc exkebiſſcoper oc wore marſke ær koning her ods

biſſcoper Och koninghe gemme wore dwghe och handklædhe oc

woro (maaſwennæ ære koningher odî hertugher børne."

ner ,

c) Rejſer Octavia i us.

Heraf har jeg en udgave for mig trykt hos Graae i

Snabroſtrædet 1785. 144 S. 8vo. Sitelen er : En ſkjøit

Siftorie om Keyſer Octaviano , hans frue og to Sona

ner 20. Den ældſte danſke udgave er udentvil af 1597. F

Worms Lexicon iſte Der S. 530 nævnes utgaver af 1662 og

1677 , i Karen Brabes Bibliothek af 1658 , og i Munks Cas

talog af 1732

Görres har i fit Skrift Die teutiche n Vol E se

bů cher S. 134 lagt smærke til , at denne Roman er i det

Frantke en Almuelæſebog trykt i Tropes under Titel af
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Florent et Lyon *). Den hører figer Gsrces med

til den Cyclus af romantiſke Digtninger om Carl den Store.

Ihi faaſnart Cart var bleven Helten i den nyere Poeſie,

traadte han ikke allene Telv for fin perſon ind i Kredſen , men

man gik tilbage i opſtigende linie , og dannede et Stamme:

træ , hvorved man bragde ham i forbindelſe med Conſtantin

ved en hel Række af Heroer , dem Romanſkriverne valgte til

Emner , eller rettere ſagt ſom ved Digtningetne fik en faſt

Standpunkt.

" at Bogen ( figer Górces fremdeles) er yngere end det

12te Karhundrede , kan , om man end ikke vil lade Ionen i

det Hele gielde ſom Grund , beviſes deraf, at Artus nævnes;

(pag. 65 i den danſke udgave af 1785 ) ; men har Artusromas

nerne , ſom man troer , deres Ophav fra Gottfried af Mons

mouths Hiſtoria Britonum , der er ſkreven mellem 1128

og 1138 , ſaa kan flige Citationer ikke forekomme før denne

Side det 12te Uarhundrede. Men et endnu ſtærkere Bevis

for Skriftets yngere aider er den Omſtændighed , at Skyt

nævnes , da det i Beſkrivelſen over hvorledes de drog ud af

Paris for at kjæmpe mod Saracenerne, heder : " Porten blev

opladt for den , og Enhver gik efter ſin Orden ; førſt gik

fodfolket , derefter Rytteriet ; thi Skyt bar ej opfunden

paa de Iider. ”

I den Liſte over engelſke rimede Romaner , der , ifølge

Fortalen til det 3die Volumen af Reliques of ancient

english Poetry , forefindes i Manuſcript i Bibliothekerne i

England , nævnes ogſaa S. XXVIII Octavian Impera

*) under hvilken Titel Flores og leo den ogſaa haves

paa Islandſe i Manuſcript , ligeſaavel ſom unter Iites

len Octavianus. Om Sjeldenheden af de ældſte trykte

franfte udgaver har man et Vidnesbyrd i Melanges d'une

grande Bibliotheque. Tom . VIII ello H p. 278 .

1
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tor , an ancient Romance of Chivalry. Samme has

des nu trykt i Webers Metrical Romances. Edinburg

1810. Vol. III.

Denne Roman er udkommen i en Bearbejdelſe af

Sied , under Titel : Rejſer Octavianus , ein Lutſpiel in

2 Theilen. Jena 1804. 498 S. 8vo. ( kofter 2 Rdtr. 12 Groa

ſchen ). Görres efter ſin fædvanlige Maneer, ikke at holde

Maade opløfter den til Skyerne. " Ved Iieds ypperlige

Bearbejdelſe er denne Bog nu ogſaa indført i de højere Kredfe .

Den faſte, noget uformelige, Maſſe har Digteren rent uddana

net og glattet. Ikke har han gjort Boid paa Verket ; hele

Fabelen har han optaget i ſin Palingeneſie ; bele partier ere

blevne væſentlig uforandrede ; Karaktererne har han udført,

og fuldført dem ſaaledes fom dimuesbogen giver Vink til.

Den godhjertet :comiffe Elemens fandt Digteren meſt udført,

og derfor har han ladet ham beholde fin gamle Form . Ej

heller var Bogen uværdig til den Omhyggelighed, fom er ans

vendt ved dens Igjenfødelſe , da den rommeſteder er højſt for:

treffelig ; og , ſeer man , at den ſtundom fynker ned til pros

faiſt Tarvelighed , maa man betænke , hvor nær Poeſie og

Proſa i de Dage grændſede ſammen , og at for. de jævne

Menneſker forekom Proſa ſelv forunderlig og fom Poeſie . "

En Recenſion over Tie&s Urbejde i den leipzig (ke

litteraturze it. 1805. No. 68 falder i en tangt mindre

panegyriſt Ione.

" Dette dramatifke Eventyr ſiger Nec . Tom pr.

Ziedē kalder et Enitipil , udmærker ſig , ligeſom denne Digs

ters tidligere Urbejter , ved en virkeligen poetiſt Sands , en

fielden Finhed og ved ligeſaa tækkeligt ſom aanderigt Phan:

taſieſpil ; og med alle diſſe Fortrin er det dog kun et Perſpec:

tivkaſſeſtykke , opfunden , udført og verſificert i en dertit

ſvarende Stil. udſtuderet Særhed, fremponſede udtryk, ba:

rok Karattertegning , barnagtig Snakſomhed, og et vidundera

!

)



I10

ligt hverken ægte gammeldags ikke heller ægte moderne Sprog,

udgjøre i den ny Octavianus et ſaa kruſet Beelt af Feil , at

det Stjønne blot flimter igjennem , og at det for Læſere,

hvis Hoved ikke er fordrejet , er et ſandt arbejde at læſe den

hele ſtore Bog , næſten paa 500 Sider , tilende. Det var

en fiendtlig Skjebne der ferte Hr. Liec med ſin poetiſte

Barneſands til en Skole , hvor han , bedøvet af theoretiſke

Floſkler , lærte at iynes ſaa ſaare godt om ſig ſelv og ſine

Feil , og hvor formodentlig hans Beſkedenhed ikke lidet blev

overraſket ved af ſine theoretiſke Benner at komme undervejr

med , at med ham daterer ſig i den tydfke Poeſie en ny Epo:

che, hvis blotte Forløber.Gdthe ſelv kun var. Havde Sied

ladet ſig nøje med at træde i denne Digters fodſpor , hvis

sene poetiſke Fortreffelighed han med aaben Sands havde op:

fattet, vilde han vel endda have ſtanet langt tilbage efter

ham ; men ſelo i denne afſtand kunde han i den Grad , ſom

ingen nyere Digter for ham , bave bragt den gammeldags og

barnlige Poeſie tilbage igjen , ſom maa holde den elegante

og mandlige Ligevægten , hvis denne ikke tilſidſt ſeal tabe ſig

i en ſmuk Proſa. Þan traf ganſke den poetifke Naivitets

Sone, ſom i den gamle romantiſke Kunſt paa en anden Maade

end i den ældſte græfte, ikke med homerje Lethed , men deſto

inderligere , havde fortrydet øjerte og Sands . Han lærte

de gamle romantiſke Digtere den façon af, Hvorpaa de dels

myſtift og dels allegorift behandle det Miraculeuſe . Ja han

lærte den Konft , ved Hjelp af dette vidunderlige , ſom ved

Drømmebilleder, at fletté et magift Baand imellem Şimmel

og Jord, og, felo ved det meſt ſelſomme Digterie, at haand

bæve den ſande Poeſies Wre imod den poetiſktalende Proſas

ædruelige Elegante. Egentlig Originalitet viſte ſig ikke i

bans' Arbejder. Allevegne ſporede man Efterabelle ; og naar

man fra hans Poeſies Karakter fratraf hvad yan ffyldte (Gd:

the , Shakespeare , Provenzaler og Minneſangerne , og nu
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tilfidft ogſaa de ſpanſke Skueſpildigtere, blev der ham intet

andet ejendommeligt end den ſtuderte udøvelſe af en ny Konftels

philoſophie , hvis lærdomme nedſænkede hans ikke meget phie

loſophiſke Forſtand i Myſticismens Maalſtrøm . Skke deſto

mindre var han heldig nok til at komme efter det Poetiſke,

efterſom Myſticismen , og ſelv Maaden hvorpaa han kaſier.

Gdthes , Shakespears , Provenzalernes , Minneſangernes og

Spaniernes Manerer blandt hinanden , er poetiſk. Men den

ny wſthetiks Feitgreb i Forklaringen af det Romantiſke

blev ør. Dieđe Perfectibilitets Grav ; og den lange Octaa

vianus , ſom vi her anmelde , ſtiller , paa den meſt fremſtikk

tende Maade , alt det til Skue , hvad der i den tiedfke Poe

fie er Xandez ' og Smags : forvildelſe. Romantiſk i en vis

Genſeende er denne Octavianus ganſke rigtig . Det er en Rej

ler i Maanen af ſamme Sort Tom Middelalderens Julius Cæs

far eller Sector eller Krerander, ſaaledes Tom diſſe oldtidens

Velte endnu ere at ſee i et Spil Kort. Hans Gemalinde

Felicitas kan i øenſeende til det udvortes repræſenteres ved

Judith eller Nachel paa Kortene. Og i ſamme forhold til:

høre Stykkets øvrige Perſoner , ſom Børn og allegoriſke

Perſoner fraregnede '- ialt ere 32 , heller ingen Nation og

ingen Iidsalder . At de for meſteparten bekjende ſig til den

chriſtelige Iro , hører med til den ſaakaldte Romantik , der

overhovedet ikke veed af andre at ſige end enten Chriſtne

eller Hedninger. Ei heller ligger der nogen beſtemt Indivi:

-dualitet i Karaktererne. Compoſitionen har en ganſke

tækkelig Forvikling . Men denne forvikling kunde ikke koſte

Hr. Jied ſtor Umage , da det hele Berk , ligeſom nogle an:

dre hans Urbejder , er kun en dramatiſt Bearbejdelſe af en

gammel Ulmuesroman. Nu ſpørge vi , hvorledes kan ſlig

Poeſiens Jilbageflytning i Middelalderens Hand, under Navn

af Romantik , være noget fyldeſtgjørende for en dannet Land

fra det 19de Tarhundrede ? En Fortjeneſte var det ; . igien
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paa ny at oprette det fande Poetiſke ved den romantiſke

Konft. Men ligger da dette Poetiſke i den Naahed , ſom

man titgiver hine Iider, og Tom Hr. Zieda konftmæsſig efter:

aber og gjerne vilde gjøre gjeldende ſom romantiſk Form ?

Maa et Engleanſigt, for'at ree romantiſk ud , ligne Baſun:

englenes' pluskjævede Træanſigter , ſom man i Middelalderen

udffar med inderlig Andagt ? Intet uden Raahed og Førge

af uvidenhed er det gammeldags Wirvar og ubeſtemte , hoer

ken locale eller Nationale , i ør. Iieds Compoſitioner , og

hvad en Træbafunengel er blandt Englene , det er denne

i Keiſer Octavianus, ſom Karakter betragtet, blandt Keiſerne."

0. T. .

d ) flores og Blantſeflor,

Indholdet af denne Roman, ſom haves i Bers og Proſa

i de fleſte af Europas bekjendte Iungemaal , er kortelig ſom

følger :

En chriften Ridders frugtſommelige Gemar blev paa fin

Pilegrimsrejſe til St. Jago i Spanien overfalden og fangen

af en hedenft (): ſaracenift ) Konge i Spanien , ſom beſtemte

hende til fin Dronnings Terne .

Dronningen og Ridderens Kone gjorde Barſel paa een

Dag ; hin fødte en Søn , ſom blev kaldet Flores , og denne

en dejlig Datter , ſom fif Navnet Blantſeflor.

Diſſe to Børn opvorte med hinanden ſom legebørn , opa

tugtedes og oplærtes ſammen , og følger deraf var at de

bleve hinanden uundværlige . Kongen , for at ſtandſe den

fremvorende Kjærlighed, overantvordede Blantſeftor til nogle

Kjøbmænd , der havde hjemme i Babylon. Her kom hun i

Kongen af Babylons Serail. Flores , aldrig ſaaſnart ſav.

mede han ſin Blantſeflor, før han gav ſig paa Rejſer for at

opdage hendes Dpholdsſted. Han kom omſidir til Babylon,

hvor han beſtak Seraillets Portner og fik derved utgang til

Blantfeflor . Da Kongen efter nogen Iids Forløb kommer
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1

efter deres hemmelige omgang , undſEyrber Flores fig med

at hun var hans forlovede Brud , og Rigtigheden af dette

udſagn documenterer han med at overvinde fin Vederpart i

an Ivekamp.

San rejſer derpaa med fin Elftede hjem til Spanien,

hvor han efter Faderens Død tager ſit fædrene Rige i Beſid:

delſe , og gjør ſaa et prægtigt Bryllup. Siden bliver han

paa en Reiſe i Frankerig omvendt til den Chriſtne Iro , og

lod ſig og alle fine underſaatter dobe.

Dette er det tørre Skelet af et eventyr *) , ſom mere

eller mindre udførlig bearbejdet er indlemmet i ſaa mange

Landes Litteratur. Emnets allerførſte Ophav er litteratos

rerne ikke ret tomne paa Spor efter ; kun ſaa meget leer

man , at i det 13de Tarhundrede blede Navnene Flores og

Blantfeflor baade i Frankerig og Indfkland anførte,

naar man vilde betegne inderlig trofaſt Kjærlighed .

Eſchenburg , ſom i ſine Denkmåler altdeutſdier

Dichtkunſt (Bremen 1799) er den der grundigſt har af:

handlet dette Sujets Opkomſt og Forplantning , taler intet

om ſammes udbredelſe i Skandinavien. Her er det dog

temmelig højt oppe i Iiden bleven nationaliſeret , da Euphe:

mia , ſom var Dronning i Norge fra 1299 til 1312 , lod His

ſtorien udſætte paa norſke Rim , hvorfra den ſiden er gaaet

over i de øvrige ſkandinaviffe Dialecter. (conf. Fanté Obfer

våtiones hiſtoriam Svecanam illuſtrantes. Pars I. Upſal. 1785 **).

*) Den nyeſte Indklædning af denne Hiſtorie er af den af

ſaa mange gamle Ridderromaners Bearbejdelſe og Fors

kortning fortjente Grip Ireſſan , og ſtaaer den i Biblio

theque des Romans for Februar 1777.

**) Paa islandſk Proſa have. Blantfeflor og Flores iblandt

de arnæanfte Manuſcripter under No. 575 a in Qvarto,

Det er en Membran , men defect. Den kommer raas

godtſom Ord for Ord overens med den danſke udgave .

8
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Den norfte Overſættelſe er ikke mere til ; ben foen ple et

blot til i et Manuſcript paa det kongelige Bibliothek i Stod .

holm ; den danſke er derimod bleven trykt adfkilige Gange.

Førſt trykte Gotfried af Ghemen den 1509. Den tredie udo

gave udkom i Kjøbenhadi 1542 trykt hos Sans Vingaard.

Jeg har feet udgaver af 1695 og 1745

Den Jeft , Dronning Euphemias Overſætter har hant

for fig , er jeg ikke endnu kommen efter. De betjendte Bea

arbejdelſer af dette emne , baade de ſom ere ældre end Eus

phemia og de ſom ere yngere , ere ſamtlige meget mere ude

førlige. Muligen at den der overſatte for Dronningen blot

har været Epitomator , og at han har eftraheret ſit Digt af

Conrad Fleds Bearbejdelſe , der ſtaaer trykt i Måller

Sammlung deutſcher Gedichte 2ter Band.

Den berømteſte Forfatter , ſom har behandlet dette

Emne , er Boccafé Men - det var hans Ungdomsarbejde,

og hvor ringe dets æſthetiſke Værd er , har Bouterwek viſt i

fin Geſchichte der Poeſie ifter Band . S. 198 Sequ .

Værdien af den danſke flores og Blantíeflor er

ogſaa meget negativ. ligeſom Rahbek i den danſke Poes

ſie & Øiſtorie ifte Del S. 113 udlader ſig med difle Ord

derom : " Den Hand , der oprindeligen kan have været i diſſe

romantiffe Digtninger , tunde i dilje Overſættelſer og Over:

Tætteries Dverſættelſer ikke let andet end bortdunſte ” ; aa

ledes nedfættes den og dybt af Søren Terkelſen , naar han i

Fortalen til 2den Bog af fin aftrea (prentet i Lykſtad 1646 )

tillader ſig følgende Dom : " Hvorom Atting er , da er hun

(uſtre a) idetringeſte en god Del bedre end enten Blant:

refror og Flores , Finkeridderen , Stjønne M a:

gelone , ugelſpeil , Munken i Iornebuftent , og

mange flere ; hvilke der findes hos enhver Bogfører og ſnart

ubi ethvert Syftrin ."
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C. 3die Claffe.

Om Arthus . Ridderne eller Xidderne ved

det runde Bord

Denne Graſſe Ridderromaner kaldes ikke uden Føje i Bås

Ithings Indledning til Wigamur (i hans og von der Şagens

Deutſche Gedichte des Mittelalter 8 ) " en Cyclus

dannet af alt det Driſtige , $mme , Yndige , Forpikleden

Phantaſtiſke og Zirlige , der pryder den romantiſke Tids:

alder., og Foreningspunkten for det alt er Kong Urtus's

Sof. Som den romantiſke Hand udbredte ſig over hele Eu

ropa , ſaaledes ogſaa de Verker , ſom beſang det runde Bord

og det hellige Gral. Indſkland, Italien, Spanien, Franz

kerig , Engelland og Skandinavien beſang i Romanzer og

epiffe Digte den Seltedaad , ſom Kong Urthus og hans Mass

ſenie udøvede i alle Verdensdele. Digterne greb med'inder:

lig Kjærlighed et Æmne , der gav dem Spillerum for deres

Phantaſie til at lade den ſværme om blandt Bedrifter og

Mirakler , og mange enkelte Riddere , ſom enten vare Bi

ſiddere ved Bordet eller hvis Idræt lejlighedsvis omtales ,

bleve opſtillede med i Rækken , og deres Bedrifter aparte bes

ffrevne. Saaledes fremkom de mange Digtninger , ſom i

adſkillige Larhundreder vare ſaa mange Nationers kjæreſte

Sidsfordriv . " Saavidt Büſching. -

Dette romantiſke Sofs Hiſtorie er i Rorthed følgende :

Iroldmanden Merlin forfærdigede i Carduel ( eller Carlion)

| Wales et ſærdeles konſtigt rundt Bord. Derom ſtode liges

Taa mange Stole, ſom der bare Upoſtler, nemlig 13+ Deraf

bare de 12 beſtemte for Riddere af et ſtort og hæderligt Rygte.

Den 13de Stor betegnede Forrædderen Judas , og derpaa

ſatte ſig Ingen. Man kaldte den det farlige Sæde , fra den

Lid en fræt og opblæſt ſaracenſi Ridder , der underſtod ſig

at ſætte ſig berpaa, var bleven opſlugt af Jorden, ſom gab:

8 *
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nede ſig under ham. Paa den ene ende af Borbet var plado

til " Sanct : Greal” ( ell. Sanguis realis ? ) , der i

dette Bordſelſkabs Şiſtorie ſpiller faa pigtig en Rolle . Det

var det hellige Kar , ſom Jeſus havde betjent ſig af ved Nade

veren , hvilket Joſeph af Urimathia havde taget i ſin Forvas

ring , og fyldt det med Blob , Tom flød af Ieſu Vunder og

Saar . Dets Skjebne og dets Hændelſers Indflettelſe i ads

frilige af Urthusriddernes Hiſtorie er wmnet for en egen

Ufhandling af Dr. Büſching i det iſte Bind af Muſeum

får altdeutſdeliteratur. Detá Indblanderſe i diſſe

Nomaner ſkaffer dem ſaa myſtift og helligt et udſeende , og

derved ſtilles de ligeſom i Midten imellem legender og egents

lige Beltedigte.

hver Stol om det runde Bord havde en magije Kraft

indgravet Dens Navn , den var beſtemt for. Blev nogen af

dem ledig ved Dødsfald , ſaa maatte den Nidder , der agtede

at tage den i Beſiddelſe, overgaae fin Formand i Iapperhed

og ſtore Bedrifter ; i modſat Iilfælde blev han af en uſynlig

Magt hæftig ſtødt tilbage. Saadan en Prove maatte alle

Prætendentere underkaſte fig. Fortjente den ny Ridder Plads

Ten , faa udſluktes det forrige Medlems Navn , og hans kom

ifteden . Ridderne af det runde Borð bare ingen udvortes

Drdenstegn. Det Ry og Rygte , Tom gik af deres Bedrifter,

udmærkede dem tilſtrækkeligen ; desuden var enhver af dem

kjenderig af fit Skjold og Symbolum .

Nogle af de berenteſte pare foruden Urthus felv,

ſom man kan kalde Ordenens Stormeſter Lancelot , Pars

zifal, Gadyn , Lyonnel , Yoain d. a . f

Den viſe Merlin forfattede lovene og Reglementet for

Drbenen. Ingen antoges , der ikke paa fin Styrke og Jap:

perhed havde aflagt tilſtrækkelige Prøver, Prøver der bare faa

overordentlige , at de quomſtunder forekomme og utrolige,

og dog var der i Arthus's Iid ikke færre end 50 , der udholdt
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bem. Man maatte have bivaanet mange Torneringer og

mange Batailler , og altid have ſejret. Ridderne , fom ens

gang vare optagne i Ordenen , kunde vel , for at prøve hin :

andens Styrke , bryde et Spær med hinanden , men alvore

lige Dueller og Kamp med fkarpe Vaaben var dem kun tilladt

mod Fiender og fremmede. at tage en anden Ridders Dac

me fra ham xar capital Forbrydelſe. Ligeledes var det fote

budt at tage et Rys hos et Fruentimmer imod hendes Villie .

Nit hvad en Dame forlangde af en Ridder , det maatte han

feaffe hende, og med Glæde vove liv og Blod for hende, iſær

hvor det kom an paa at redde Kjønnets were. Denne gre

var dem paa det allerkraftigſte anbefalet , og det hørte med

til denne frimurerorbens hetigfte forpligtelſer at fortie de

hos Damerne nydte Gunſtbevisninger.

Arthus , ſom efter fin Fader uther -Pandragon blev

Konge i Storbrittannien , havde faadan et Endeligt med

ſamt fit Ridderſkab. Imedens Parzifal var paa et Dog med

en Del af de andre Niddere for at erobre den vigtige Reliquie

Sanct - Greal , blev Urthus med de overblevne indviklet ' i en

Strig med en Kong Mordret , ſom med underſtøttelſe af Sac

racenerne i et afgjørende Slag overvandt og dræbte Arthus

tiligemed Eyonnel , Bliomberis , og flere. Enkedronnin :

gen , den for fin Skjønhed ſaa berømte Genievra , gik nu i

Klofter ; Lancelot , Hector , og Parzifar bleve Eremiter .

Denne korte underretning er udtogsvis taget af den i ſte

Iome af det i Berlin og ſiden i Riga udkomne Bibliothek

der Romane. udgiverne deraf har igjen hentet deres Ef=

terretninger af det franſke fra 1775 af i Paris udgivne og af

112 Bind beſtaaende Bibliotbeqve des Ro11 a 11 5. I dette

franfte Verk har man Ertract af over tolv forſkjellige Roma:

ner om Kong Arthus og hans Kjæmper , og i Tomen fot

October Maaned 1777 gives , pag. 109-12 , en Vejledning til,

i hoad Orden man ſkal læſe diſſe Hiſtorier ifølge Chronologier
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Middernes Genealogie , og fortællingernes indbyrdes Game

menhæng.

af Arthusromanerne har vi paa Danft :

a ) Triſtan.

Iriftan var en af de berømmeligfte Midbere ved Song

Arthus's runde Borð. Þans Kjærlighed til den fjønne Ifalde

omtales hos Middelalderens Digtere ligeſaa hyppig ſom pre

ramus’s til Shisbe eller Flores's tit Blantfeflor ; ogſaa !

vore Kjempeviſer beſynges hans Elfkov . (conf. Grimms Res

cenfion i leipz. Litt. Zeit. 1812 No. 62-64 over von der

Dagens og Büſchings Buch der Liebe ).

Man har Iriftans Levnet og Bedrifter beffreden paa

mere end een Maade. Grundtrækkene og Eventyrerne blive

for det meſte de famme, men fremſtillingen og udførelſen er

forfe jellig efter de forſkjellige Bearbejderes Lune og Zatene

ter *).

I Iris for November 1796 har jeg leveret en kort Ude

figt over dette romantiſke zemne efter 4 forſfjellige Beats

bejdelſer :

1) En Ruſticianus Piſanus menes at have ftreden ben paa

Latin imellem Uarene 1110-1120 , og Luce de Gaft , en

engelſk Ridder , ſom levede i det iate Warhundrede og

var beſlægtet med Rong þenrik ifte i Engelland, oder :

ſatte den i frante Proſa , ſaaledes ſom den er trykt į

Paris i Begyndelſen af det 16de Karhundrede **). Denne

*) Emnets høje Elde kan man ogfaa ſlutte deraf, at

Petrus fra Blois i 12te Secuio i fin Tructat de confes

fione p. 442 klager over at " biſtriones" beſang Iriſtrans

Elffov .

**) Walter Scott i Indledningen til ſin udgave af Triſtrem

p. 72 holder denné Lucas (Saſt for et opdigtet Navn og at

ingen latinje Original har erifteret.
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Bearbejdelſe ligger til Grund for den Ertract , Srev

Ireſſan har indrykket i Bibliotheque des Romans

for April 1776. ( conf. peidelb. Sahrbud 1810 .

S. 105 ).

a) Ihomas af Britanniens. bans Behandling af 2ms

net Ejender man nu af den ypperlige udgave af hans

Digt i Walter Scotts Works Volume IV . Edinburg

1813. Han har været Mynſteret for de tvende ſuabiſke

Digtere i det 13de Seculo , Gotfried fra Strasborg og

Heinric fra Briberg , ſom har leveret det Digt om Irin

ftan , der ſtaaer aftrykt i den Müllerfke Sammlung

deutſcher Gedichte. 2ter Band *).

3 ) Den tyofte proſaifte Sriftan ; trykt i Augsburg 1498,

og ſiden i Worms ved Midten af det 16de Aarhundrede

ogſaa indført i Das Buch der Liebe , ſom udkom

1587. (ſamt i det nye Verk, ſom under ſamme Ditel ude

gaves iſter Sheil af i Berlin 1809 af von der Hagen og

Bifsing) .

4) Den danſke Triſtan efter en udgave trykt hos Thiele

1792. 64 Ark i Octav **).

5) Hertil kan endnu lægges den islandſke Triſtan . uf

den er der et Eremplar fra det 17de Aarhundrede paa

Papir under No. 543 blandt de magnæanſe Manuſcrips

ter i Qvart paa univerſitetsbibliotheket. Den begyn:

der med den Efterretning , at denne Saga af Iris

C

*) Stjønhederne i Gotfried af Strasborgs Epos ere med

Enthuſiasme anprifte af Docen i Muſeum für alt:

deutſche litteratur iſter Band. S. 53-61 .

**) Om No. 3 har jeg anmærket , at den er flau og vand

agtig , og ganſke har tabt den Naivitet og det poetiſke

Colorit , ſom hine Minneſangeres Sprog , Foredrag og

Fremſtilletle gav den . No. 4 eller den danſke udgade

er endnu meget flettere
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ftram og frond blev i Laret 1226 ftreven paa Norft

af Broder ( : Munten) Robert efter Kong Sakong Bes

faling.

Denne Bearbejdelſe ligner i adftilige Genſeender de bes

tjendte tysfte og franfte proſaifte fortællinger om dette

Wmne , men i viſſe Punkter ' nærmer den ſig det af Scott

udgivne rimede Digt Sir Triſtrem .

Blandt de omſtændigheder , ſom dette norſte eller is

landſke Skrift om Iriſtan har omtrent eensiydende med hine

forud trykte bekjendte udgaver i er iſær Efterretningen om

Iriſtans Fodſel og hans og Iſalds Endeligt. Om den førs

fte Punkt heder det her : " Svejrnen ſkal Iriſtram hejta,

Teiger Ræðismaður, að han var off fæddur i Grigglejk ; han

heffur tapab Gamne og Glede , Fodur ſynum vorum Herra

og Modur ſinne vorre Fru , og Tømer 061 af theſſu að hrigs

giaſt, ad han var i Qarme og Sorgum fæddur, og var han

tha Iriſtram kallaður.” 0: Barnet ſkal hede Iriſtram, ſiger

Marſtalken , thi han var os født i Sorg , han har tabt

Gammen og Glæde ved at miſte fin Fader vor Herre og ſin

Moder vor Frue. Derfor bør det os at bedrøves , fordi han

blev født i Sorg og Nød. Þan blev ba kaldet Iriftram .

Bogens Ende beretter Ifalds Død paa denne Maade,

at da hun ſtod ved Triſtans affia : ede legeme : " talade hun

mørg Drd um Uſt thejrra og Samviſt, og um theirra hørmu:

lega Skilnad , og thvi næſt lagdeft hun nidur a Boled og

knſte hann , og lagde øendur um bals hønum , og i thvi

liet hun liif ſitt. Uff thvi do Iriſtam ftiotaſt, ad han hugbe

thad sfond Drotning beffe glemt honum. Enn Sfond do

thui ſfjotaſt , ad hun kom affeint til hanns. Siidan voru

thau jørdud , og er ſagt , ad Ilod , Kona Triſtrams, hafte

lated jarda thau Iriſtram og Ilondu ſitt hvørumeigen Kyrkis

unnar , ſo thau ffyutu eđe vera nærre huortødru framliden ;

enn ſo bar til , ad ſiin Ent eda Candur vox upp aff foors"
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thejrra Lejde, fo hätt að fimed kviislabeft faman frit offan

Ayrkiubuſtena , og må thui ſia , hvorfu miikel 2ft theirra

amite vered heffur.” 5: Þun talede meget om deres Kjæcs

lighed og Samliv, og om deres ſørgelige Skilsmiſſe. Ders

næſt lagde hun ſig ned paa Lejet , fyfte ham , og tog

ham om farſen , og idetſamme døde hun. Derfor fik Iris

ftram faa bradt en Død, fordi han troede at Dronning Sfond

havde glemt ham ; og derfor føde Ilond ſaa bradt , at hun

tom for Teent til ham. Derpaa bleve de da begravne , og

man fortæller , at Ilod , Triſtrams Kone , havde ladet dem

jorde hver ved ſin Side af Kirken , paa det de i Døden ikke

fkurde være nær hinanden ; men ſaa ſkete det , at fra hver af

deres Grave fremvoxte en Eg eller lind ſaa højt at Grenene .

ſnoede ſig ſammen over Kirken , hvoraf man kunde fee, hvit

ten inderlig Kjærlighed de havde baaren til hinanden .” *)

Dette her Unførte tjener til at viſe den megen Lighed

mellem den islandſke og de andre Bearbejdelſer. Ligheden

paa den anden Side med det af Scott udgivne Poem er ikke

ringe , allerhelft i Begynderſen , hvor der berettes Sildragels

ſer , ſom gik forud for Iriſtrams Fødſel.

Her er en ” Kanelangres ” , en ung , vakker Ridder fra

Bretland (Bretagne) , ſom gjør en Reiſe til Engelland , hvor

der var en Konge , ſom hed Markis , der boede paa Slottet

Jintajol. Ved hans Hof udmærker han ſig ved ſin ſtore fær.

dighed i alle ridderlige Svelſer og fine ſmukke Sæder ſaaledes

at den dejlige " Blenfinbil” Kongens Søfter bliver forelfker i

ham. Med hende forlader han det engelfte Şof for at drage

hjem til fit Foſterland , der var bleven ødelagt ved fiendtligt

Overfaló og trængte til hans Beſkyttelſe. I kamp for Fæs

dernelandet fætter han livet til , og Blenfinbil , ſom var .

*) Denne famme Idee forekommer ogſaa i den gamle dans

fte Siſe Ro. 124 i den rahbeknyerupffe Samling.
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frugtſommelig, føber en Søn, men døer i Barſeifeng . Sørs

nea var Sriſtran , Helten i Romaner.

Iriftan nød en meget omhyggelig Dpdragelſe hos fin

Plejefader , Koaldur kaldet , ſom havde været hans faders

" Ræðismaður" , fom vel betegner en Dverhofmarſkal. San

tærte at læſe i Bog , og forſtod ſyv Konfter og lyo Slage

Strengeleg (dem Forfatteren dog ikke ſpecificerer ).

En Dag kom norſke Kjøbmænd ſeglende med mange

Bare , faaſom : Fatke , Graaverk , Bjørneſkind , Bor , fue

der , Bukkeſkind , Skrejd , Sjære , og andre norſke Varee

Kjøbmændene forſtode hverken Bretft eller Bælſt eller andre

fremmede Jungemaal ; Iriftram , ſom var ſprogkyndig, tjente

dem da til Lolt ved deres Sandel. En Dag han ſad paa

Skibet og ſpillede Skak , hidſede de , ham uafvidende , Segl,

og drog bort med ham , da de agtede at de kunde have megen

Fordel af ham , of fælge ham ſom Slave. Sans Plejefaber,

ſom faa inderlig elffede ham , blev ved Efterretningen om

hans Bortførelſe inderlig bedrøvet. Han lod ftrag gjøre et

Skib iſtand for at følge efter Kjøbmændene , dem han dog

itke fandt , uagtet han føgte efter dem i Norge , Danmark,

Sautland, Island, Ørkenøerne, og Betlano. De vare nems

lig ved Storm og Uvejr blevne fordrevne langt af deres Kaas,

og da de anſaae Stormen ſom en Guds Straf over dem for

det kan de havde begaaet paa Iriſtran , Taa , for at formilde

himlens Prede, gao de Iriſtram fin Frihed og ſatte ham i

Land paa et ham ubekjendt Steb.

Iriſtran kommer efter nogen Omkring flakken til det

kongelige hof paa Iintajol. Han var her ukjendt , og for

fin ſtore Færdighed i at flaae paa Harpe , blev han antaget

til om Natten naar Kongen lage vaagen , at more ham med

fit Harpeſpil.

I Anledning af en Guld -Ring , Tom Rongen havde for:

æret ſin Søter Blenfinbil , kommer han efter , at Iriſtran er
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Hand Søfterføn , og flader ham da til Nidder. Nu hævner

Sriſtan ſin Faders Død ved at bræbe Morgan, og fra nu af

begynder Fortællingen ihenſeende til egne Navne og Begivens

hedernes Gang at ligne mere de andre udarbejdelſer .

b ) Jvain,

Denne Roman ' er ligeledes kommen til Skandinavien i

Kong Hakon Hakonſens Iid. Han lod den overſætte paa

Norſk . Men nu er den blot 'til i den islandſte , den ſvens

ite , og den danſke Dialect. I de to fidftnævnte Dialecter

er den bleven rimet efter Dronning Euphemias Foranſtalt:

ning ; men paa Islandfe haves den paa ſorut Stil , ſaaledes

fom Kong Hakon havde ladet den overſætte. Altſammen kun

i Saandſkrift.

Den danſke Joain i Manuſcript var førſt i Peber Syos

Bibliothek , kom fiden i Roſtgaards og nævnes i hans dat

1726 udgione Bog-Catalog pag . 536 under No. 920 faaledes :

Om ør. Ivan , et meget gammelt Manuſcript

paa danſke Øer 6. Det blev paa Uuctionen ſolgt for

I Mark Danfte ! Svor det ſiden blev af, veed jeg ikke, men

formoder , at det er et af de tvende , ſom findes i bet konges

lige Bibliothel i Stokholm.

I dette ſidſtnævnte Bibliothek gjemmes den ſvenfte

Zvain. Det blev førſt kundbart for den lærde Berden i

Stjernmans I al om Betent & pernes Sitſtånd i

Svearite under Hedendoms: od på foed om st

tide n . pag . 73 , og fiden fkrev Fant derom i fine Obſer .

vationes Selecte hiſtoriam Svecanam illuftran

tesa Particula l. Upſat. 1785. Den ſvenſke rimede Ivain ent

ber ſaaledes :

Iha tuſind vintrar thryhundrað úr

Frân Gud; Fddzlo lidhin var

Dch tyer til try , i then fama Iima.
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Eufemia Drotning , that maghin 3 ttoos

Lat theffa Bokena wanda (wo

aff wålſta Jungo oc a wart mål.

Sud nadhe the ådla Frugho Sjål,

Iher Drotning öfver Norge var

Medh Gud; Miffundh i tråttan Xar.

Fant anmærker udtrykkelig , at dette maa være ſaaledes

at forſtaae , at hun har ladet den vertere paa norft Maal,

og at den ſiden er bleven overſat af Norft paa Svenſt . ( conf.

bon ber bagens u. Buſchings muſeum II. 328 ).

• Joents Saga háves blandt de arnæmagnæanſke Mas

nuſcripter paa univerſitetsbibliotheket under No. 1812 i Fos

lio og No. 588 i Qvarto. Den begynder ſaaledes : " Hin

agiæte Rongur Artus riede fyrir Ennglande ſem morgum

Mønnum er kunnugt. Var han theirra Konga frægaſtur er

verið hafa than Beg ifra Hafinu og vinſælaſtur annar en Rarlas

Magnus. Þau hafdi tha røſkvoſtu Riddara, er i voru Chriſts

ninne. Ihad var einn Tima ſem Safnan að han hafdi ſtefnt til

Sin øllum finum Vinum og biedt Jolahatið a Nikisdaga er

ver kollum Svitafumur , og fem Kongur ſat i ſinu şaſæti og

Forkið var ſom gladaſt, tha fjell ſo mikil Thungi yfir Kongs

, inn , að han vard'firir hvatvetna til Svefns að ganga ut i

ſitt Herbergi at Tofa thar.” 9 : Den berømte Kong Orthus

regierebe i Engelland, ſom almen bekjendt er. Ingen var

faa berømt ſom han denne Side Havet , og ingen mere

venneſalig uden Carl Magnus. Han havde de raſkeſte Rids

dere , ſom da vare i Chriſtenheden . Det var engang at han

efter Sædvane havde ſtævnet til ſig alle fine venner og holdt

en ſtor Højtid paå Pintsdagen , ſom vi kalde Hvidelommers

dag , og ſom Kongen Tad i Høiſædet , og Folket var gladeſt,

da faldt ſaa megen Lunghed paa Kongen , at han ikke kunde

andet end gaae ud i fit berberg og fode der."
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Imidlertid Kongen fov, fatte nogle af hans Niddere ſig

til at fortælle 2Eventyr. Hver ſkulde fortælle fit. Rales

brand begyndte , og fortaug da ikke en Begivenhed , ſom ena

gang vederfoer ham felo , da han i en Kamp kom tilkort og

blev lidt ulempelig Tøftet af Saddélen og ſin Heft berøvet.

Aldrig ſaaſnart var han kommen tilende med ſin Fortæla

ling , før hans Fætter Ivain , for at hævne denne ham overs

gaaede Skam , begav fig paa Bejen til det Sted , ſom for

Kakebrand havde været ſaa uheldigt.

Derpaa følger da en lang Nække af Seltebedrifter og

Forliebelſer , og endes Bogen ornſider ſaaledes : " Nu hefur

Hr. Ivain feingid tha Gledi er han leingi hefur tillyſt

elftar han Fru fina og hun hann , og gleymir hann nu allri

Volkun og Vandræði af theim fagnadi er hann hafdi af

Unnuſtu finni."

" Og likur hier Søgu af Herra Iventi , er þakon Kons

ungur hinn gamli liet ſnua ur frønſku Iungumali i norrænu ."

5: Nu haver ør. Ivain opnaaet den Glæde , han ſaa

længe har eftertragtet 'nu elſker han ſin Gemalinde og

hun ham , og glemmer han nu alle Beſværligheder." o . 1.0.

Hvad den franſke Original til denne Roman angaaer,

da er den bleven faa fielden , at udgiverne af Bibliotheque

des Romans for October 1777 pag. 58 beklage , at de ikke

have kunnet komme over den , men blot kjende den af Iitel.

Paa Indft. blev Emnet poetiſk bearbejdet af Ridder

Sartman von Dume , og haves trykt ſaavel i zdet Bind af

den Müllerffe Samling , ſom ogſaa færſtilt, udgivet af R.

Nichaeler i Wien 1786 og 87. 2 Vol. 8vo. ( conf. von der

Şagens Geſch, der deutſchen Poeſie S. 118-22) .

c) Vigoleje med Guldhjulet.

Bigoleje's Hiſtorie findes der , hvor gammelt wmnet

end er , ingen fanft udgave af før i Begyndelſen af det 18de
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Karhundrede, og ikke heller er den trykt paa took profa fit

Begyndelſen af det mode.

I det izbe. Harhundrede féreo Wirin von Gravenberg et

epift Digt , hvis Gjenftand er Vigolejs's beltedaad. af

dette Poem findes der adſkillige Citata ſaavel i Spangenbergs

Udelbſpiegel , ſom i Goldaſts Parduetici Veteres ,

og et fragment deraf er indført i den Müllerfke Samlings

zdie Bind. ( conf. von der Hagens Geſchichte der Poeſie

S. 135-44 ).

Dette Epos er egentlig det , ſom Lar 1472 proſaift er

bleven opløft, ſaaledes Tom Hiſtorien derpaa blev trykt 1519,

1564, 1586, ſamt i Das Buch der Liebe 1587, og endelig

i Bibliothek der Romane eter Band. af denne pros

Taifte Bearbejdelſe er igjen af en Jøde bleven forfærdiget en

poetift eller rimet , ſom er indført i Wagenſeils 1699 uds

komne Belehrung der jüdiſch : teutſchen Red: und

Sdreibart. ( conf. von der Bagens Muſeum 1, 556 ).

Islænderne har havt Digolejs paa deres Maal i 17de

Seculo ; thi det er ingen Ivil paa , at det jo er den , ſom

betegnes i Peringſkjolds Deſignation af War 1701 over de ise

Landfke Manuſcripter i det ſtocholmſte Antiqvitetsarkiv, hos

Bideſius Tom . II. pag. 315 , hvor der ſtaaer*: " Sagan

af Gabon oc Vigoles , biſtoria , continens res geſtas Ga•

bonis et Vigolii , patris et filii , duorum clariſſimorum in Anglia

pugiluon , tempore regis Arthuri florentium ." Den nævnes ogs

faa paa famme Maade,i Einarſens Hiſt. litterar. Island.

pag . 102 .

En danfe udgave af 1737 i Octav nævnes i Munks

Catalog po 379. Den jeg har for mig er af 1732. Men

dog ſynes der at have været ældre udgaver , efterſom 2.

Magnæus ftriver i Ercerpta ur Sogum (blandt hans

Manuſcripter i Qvart No. 576b) : ' Sagan af Gabon oc

Bigoleje er i fyrſtu ur triféu Mali yfirſet i Dønſku. Sidan
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ar Dønſku t . 3flenditu. Kallaft i Dønftu piftorie om ør.

Rigolejs med Guldhjulet. ” Da nu det nusciterte Sted i

Bidefii Theſaurus viſer , at den islandſke Overſættelſe

var tit 1701 , ſaa maa der enten have været en danft udgave

deraf fra det 17de Larhundrede , eller Islænderne har overa

ſat efter danft Manuſcript. Dens udførlige Jitel paa Dante

er : En ſmuk lyftig iſtorie om den berømmelige Ridder

og Selt Scrr Vigolejs's med Guldhjulet. Žoorledes han

vældelig overvendt den ſtærke Bjempe og SedningXoas

af Gloys , med flere hans ridderlige Gjerninger. Ens

hver Kjærhavende til Tidsfordriv overſat af det tydſke

Sprog. Trykt i 6. A. m . privilegerede Bogtrykkerie 1732 .

5$ Urt Octav.

FortæUingen begynder : " Der haver ubi forrige Iibet

været en Konge udi Britannien , hvis Navn var Artus, ſom

levede meget herligen , holdt et koſteligt Hof med de aller's

befte og ypperſte Riddere, ſom paa den Iid vare at finde"

o. T. 0. det Wieland i, fin Gero'n der . Biederherzige

udtrykker ſaaledes :

Der große Artus hielt , vor ſeiner Burg

Zu Kramalot , von dreizig edlen Nittern

umgeben , unter einem offenen Gezelt

Von goldgewůrktem Sammet , feinen pof.

und ums Gezelt

Un hohen Eichen hiengen Schild' und Spece

Im Sonnenglanz , und dreizig Knaben hielten

Im Schatten , jeder an der rechten Hand

Ein aufgefmůdtes Roß.

Nu hændte det ſig engang, at Kong Floreis, Konge til

det tillukte land, kom ridende benimod Kong #rthus og hans

Selſkab , udbedende ſig en kamp af dem , ” Hvoraf de alle

bleve lyſtige og vel tilfreds , og Enhver vilde være den før

ſte" ; eller , fom Bietand fynger I. cit ,
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Der König Urtus und die dreizig Rittet

Die um ihn ſtunden , alleſamt Genoſſen

Der Tafelrunde , waren nicht die Männer

Die ſich um ſolche Gabe zweimal bitten ließen ;

und ftatt der Untwort liefen alle ſtraks

Den Båumen zu , wo ihren Lanzen hiengen , und

Die ' Knaben bey den hohen Roßen ſtunden .

og , ligeſom Wieland beſkriver udfaldet :

unter ihnen allen keiner hielt

Den ſtrengen Stoß des Unbekannten aus ;

Sie råumten alle nach der Reih' den Sattel

faaledes git det ogſaa her med Floreis : " de bleve que , ſaa

mange Tom fremkom , afftungne. " Endnu var Gabon til:

bage. San , ſom hos Artus var det ſamme ſom Roland hos

Keiſer Carl , vilde hævne den Sort , ſom var overgaaet Ride

derftabet, og red imod Floreis. Floreis overvandt ham og

tog ham tilfange , ikke ſaa meget fordi han var ham over:

legen i Lapperhed , ſom ved Hjelp af en Stens Kraft , ſom

han bar paa fig .

Floreis fører Gabon til ſit Hjem , det tillukte Land, og

gifter ham der med ſin Søfter den fkjønne Florine. " udi

det kongelige Pallats heder det ftod et øjul af Guld,

meget koſtelig arbejdet med udhugne Billeder , og det Hjul

gik ftedre omkring. Det var altſaa Guldhjulet , ſom vor

Belt fører Navn af ; thi Vigolejs var en Frugt af den ægte:

ſkabelige forbindelſe imellem den tappre Gabon og den ſkjønne

Florine.

Hoor ftjøn og dejlig Florine end var, var hun dog ikke

iftand til ſaaledes at fængſle og opfylde Ridder Gabons øjerte,

at han jo længtet efter Rong Artus og ſine Kamerader ved

det runde Bord. Florine vilde fun nodig have ladet ham

rejſe, men da han itke var at overtale , gav hun da ſit Minde

dertil , og leverte ham tillige en Livgjortel " bebenbe , han
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den vilde med flg føre, thi han ellers ikke vel kunde fin forea

tagende Nejſe fuldende . ”

Gabon reiſte, og fortrøſtende ſig noklom paa ſin Styrke

og . Mandighed lod han Livbeltet tilbage. Følgen var , at

da han , efter at have ded' Renden , Stikken , Torneren , og

Jagen i nogen ' Iid forlyſtet ſig ved Artus's Hof, vilde vende

tilbage til ſin Dronning , kunde han ikke igjen finde Vejen

til det tillukte land , det han aldrig ſaae mere.

Da Vigolejs var bleven voren, udbad han ſig af ſin Mo:

der Tilladeiſe til at rejſe ud i den vide Verden for at ſøge

efter ſin Fader. Han blev forſynet med Beſt , Varniſë,

Stjord, Hjelm og Sværd, og fik desuden det koſtelige Belte,

fom hans Fader havde forſmaaet. Nejſen gik førſt lige til

Brittannien , og da han kom udenfor Song Artus's Gaard,

ſteg han af Heſten , bandt den ved en lind , og ſatte ſig til

Hvile paa en Sten ved Siden af Linden.

Derover blev man ved Koffet, meget forundret; thi

" Denne Sten havde ſaadan Straft , at ingen kunde komme

til ham , ſom med Noget var beſmittet , men ſkulde være ſaa

ren og ſkjær , ſom han var kommen af fin Moders liv. uf

alle de Riddere , der var til Caridol , kunde ingen koirme

ham nær , uden Kong Artus allene , ſom og ofte ſad paa

ham , og Hr. Gabon maatte røre ved den med en Haand .

Aacſagen , hvorfor ingen af Ridderne maatte ſidde paa Stet

nen , at de fnaffed og lefled for meget med de ſmukke

Fruer og Piger , hvorfore de igjen bleve ſtraffede ef en død

og ufornumſtig Sten *), Bar her nogenſteds ſaadan en

1

var ,

*) Hvad Gabon angaaer , faa har den danfke Overſætter

forſømt at anføre den Omſtændighed , ſom ſtaaer i Tyd: s

ften , at han havde forbrudt ſin Ret til at ſidde paa

Stolen derved : daß er einmal eine Jungkfraum über

igren Willen umbfieng,

9
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Sten , ba troer jeg viſſelig , at der ikke mange ſkulde koma

me ham nær ; thi det er nu , desværre , Taare meget gement,

at bedrage en Pige eller Qvinde efter den anden, og tør endda

vel ſiden roſe deraf; dog det ſtaaer ved ſit Værd ; enhver

maa bære ſin Sæf til Mølle. " *)

Vigoleis blev med glæde og megeu Højtid antaget ved

Hoffet , og Urtus ſlog ham til Ridder. Ved Iorneringen

maatte alle de , ſom rendte mod ham , rømme Sadelen , Taa

han vandt Priſen af alle . Der de engang ſad hos hverandre

og talte om allebaande Lyftigheder , kom en forrigfuld Jom:

fru ridende med en Dverg bag paa ſin Heft , og udbad ſig af

Artus en Ridder , " rom Eventyr til Coratin vilde forſøge ” ,

og frie hendes Frue af den Jammer og Elendighed , ſom hun

formedelft Fortryllelſe var beſtædt i. Mere end hundrede

Riddere vare ſtrar tilrede , ſom tilbød ſig at ville prøve dette

Eventyr', men Vigolejs kom førſt med ſin Bøn derom til

Artus , ſom ikke kunde nægte ham hans Begjering . Dermed

var Jomfruen ſaare ilde tilfreds, og red uden Orlof grædende

bort , da hun ſtødte fig over Vigolejs’s ungdom , og aldrig

troede ham iſtand til at ſlippe vel fra ſaa mange Farligheder,

ſom biede paa ham paa dette Tog . Hun maatte imidlertid

taare, at han fulgtes med hende, uagtet hun hele vejen var

mut , og lod mange ſpodſke Ord falde over hans ungdom og

Uerfarenhed:

Men'han viſte ved forekommende lejligheder paa Reifen

ſaa megen Japperhed , og fordrog med ſaadan Iaalmodighed

hendes onde Lune, at hendes Hjerte og Sind omſider begyndte

at vendes til ham. En af diſſe Manddomsgjerninger var,

>

* ) Her har ventelig den danffe Dverſætter ikke vovet at

anføre det ſom ſtaaer i Originalen : " Es iſt leider alle

Strafe aus , wenn die folches folten ſtrafen , die treiben

ſelbſt ſolches allermeift . ' .
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at han vandt' en i et Bur indſluttet fugl , ſom kunde tate,

og tillige en ſkjøn Beſt tilbage fra den røde Ridder. Denne

Ridder rød kardes i det Danſke Grev Helgit af Honagen eller

Manesfeldt , men Spangenberg i Adelsſpiegel 1 Theil

fol. 327 Grev Højer af Mansfelt , og anfører af det gamle

Poem Følgende , der ikke ſtaaer i de proſaiſte udgaver :

Ihm war der Bart und auch das þar

Bende ganz roth und Feuerfarb

Von denſelben bdr ich ſagen,

Daß ſie farfde Herzen tragen.

Des Glauben en han ich doch nicht.

Es Ten gleich umb die bar gethan

Wie es wol , ist er ein trewer Mann,

Die Farbe ihm nicht geſchaden kan.

Da Vigolejš omſider med megen Møje hadde vundet

Jomfruens Fortrolighed , fortalte hun ham Eventyrets Bes

ffaffenhed noget nøjere. Hendes Berre , Kongen til Gora:

tin , var tiuigemed mange af fine Niddere paa en tjændig

Maade bleven ombragt af en af ſine egne Hofmænd, Roas af

Gloys . Denne Morder havde ſaaledes vidſt at omgyrte ſig

med Troldoms-Konfter , at han var utilgjengelig for Hævn,

og af de mange Niddere, ſom havde vovet ſig imod ham ind i

det med Spøgelſer, uhyrer og Iroldom opfyldte land Cora:

tin , var ingen kommen tilbage , der kunde give nærmere

Underretning om Fortryllelſen. Beſkaffenhedo Dronningen

og hendes dejlige Datter Larie , ſom var Priſen for ” hvem

ſom kunde bryde denne Iroldom og befrie Landet” vare ſlupne

fri for Morderens Hænder , da de juſt dentið urykken flete

vare reiſte fra Coratin hen til Slottet Noymund , hvor de

endnu holdt Hof, og ventede, at Himlen omſider ſkulde Tende

dem en Befrier .

Imidlertið nærmede Vigolejs og hans ledſagerſke fig

Clottet Noymund. Vigolej6 aflagde her et kort Beſøg hos

' 9 *
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Dronningen og den itiønne Printſeſſe Carie , og brev gobe

udruſtet til at gaae Eventyret imøde.

Derpaa gav Vigoléjs fig ikaſt med Hedningen Road's

ſtore fæle Anhang , og maa da førſt ſtride med den gruelige

Orm Pheton, der , i det'den blev dræbt, "ſlog med fin lange

Hale Vigolejs langt fra ſig udi Marken , ſom man havde

ſlaget en Sten af en Slynge."

Vigolejs daanede ved ſaaledes at blive ſlængt bort , og

laae nogen Tid uden Bevidſthed ; kom dog ſiden til ſig Telv

igjen , og derpaa geraadede ifærd med en vild Qvinde , Ruel

ved Navn , ſom han med Nød og neppe kom fra med livet.

Sloges ſiden med en Dverg og med et fælt navnløft uhyre ;

flap over en farlig Bro , og var dermed inde i det tillukte

Land. Dog dermed var det endnu ikke forbi. Han havde

endnu den haardeſte kamp tilbage , da han endnu maatte be:

ſtaae den flemme Troldmand þedningen Noas. Vigolejs gif

ham uforfærdet imøde paa hans eget Slot.

" Roas kom , velbevæbnet , med ſtor Soffart gaaende

Tom en mandelig og uforſagt þelt , omgiven med en ſort tyk

Siy , hvorudi hans Hielpere (de onde Lander , han liv og

Sjel havde givet) med deres ulovlige Middel hannem altid

hos boede . Vigolejs tegnede ſig flittig med det hellige Kors”

og derpaa huggede de ind paa hinanden. Iirfidſt " tog Vigos

lejs fit Sverd i begge Hænder og ſlog Hedningen igjennem

ſin øjerm og þoved til Jænderne , at han faldt død til

Jorden . "

Nu er der da idel Fryd og Sammen i den øvrige Del

af Hiſtorien . ' Vigoleis bliver af en Biftop givet og viet til

Printſeſſen Larie og efter Beretningen om mange flere

Bedrifter , heder det omſider til Beſlutning , at Vigoleja,

ſom Konge i Coratin , " levede laa dyderig, mildelig, og her:

ligen , at ingen Konge uden Kong Urtus kunde lignes ved

ham ."
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Endnu kan til Slutning anføres , at det er denne No:

man , ſom Digteren Ingeman i fine Sorte Riddere har

givet en allegorife og aandelig Betydning.

Det er hvad der i Korthed var at ſige om de' Arthuse

romaner , ſom vi have faaet i danſt Overſættelſe. Som Bee

vis paa , hoor gjængſe og almenyndede de vare ved Kongers

nes Hoffer her i Norden , tjener dels den ovenanførte Omo

ftændighed, at vore Konger og Dronninger lod dem overſætte,

dels ſynes det ogſaa at kunne fëjønnes af følgende Anecdote,

Tom Hvitfelt fortæller i Rong Hans's Hiſtorie S. 1047 i Folios

udgaven : ” Otto Rud ffiemtede ofte med Kong. Hans.

gang ſagde Kong Hans til ham : Otto ! det haver været

mærkelige Riddere , jeg finder i denne Bog Hr. Joent og

Hr. Gaudian hvor finder man nu ſaadanne Riddere ? Den

Unden ſvarede : Jo vi finde dem vel , derfom vi holdt ikkun

faadant et Hof , ſom Kong Urtus holdt. Menendes , Ron:

gen ikke heller ffulde viſe hannem faadant et Hof , og Ije. '

nerne ſaa at være , ſom Herren er til.” Men det er Skade,

at imod dette Sagns Rigtighed maa reiſe ſig nogle Betænkes

(igheder ved den Omſtændighed , at det felofamme fortælles

næſten paa ſamme Maade, om en anden Kong Hans, af Sector

Boethius i bans i Paris 1575 ( altſaa før Kvitfelts Strønike)

udkomne Hiſtoria Scotorum . Ser forekommer Aneca

doten paa Bladet 327 ſaaledes :. Da songen (Kong Hans af

Frankerig eller Kong Jean Jans terre) i Raadet beklagede ſig

over fin og landets ulykke , og , blandt andet , lagde til,

at han manglede Rolander og Gaveiner , tog en af de ældſte

Raadsherrer til Gjenmæle med diſſe Ord : Par der kun Carr

ler , vilde det ikke mangle paa Nolander ."
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§. 3. Kjærlighed 8 romaner.

a) Den rejonin e magellone.

Hvor kjedſommelig , tør og vidtſvævende denne Nidders

roman end nu forekommer og og. allerede i Midten af det

17de Seculo forekom Søren Lerkelſen , ſom i Fortalen til,

2den Bog , af ſin overſatte uſtre a Tætter den ved Siden af

Finkeridderen og.ug.elſpeil , har der dog været den

Did da Koner og Piger holdt den for ligeſaa god og rørende,

ſom deres Efterkommere holdt Siegwart , Grandiſon , eller

Sophies Neiſe , eller ſom den nærværende Slægt Lafontaines

Romaner .

Dens Ophav daterer fig fra det 12te Aarhundrede , og

dens Autor ftal være en Sannik i Maguellone , navnlig

Bernard de Irivies. Ifølge Mülers Betenntniſſe

mert wů r 8. Må !1 n. Theil pag . 260 , ftal Petrark have

anbragt Forbedringer ved denne Roman.

Den blev trykt paa Franſe i det 15be Karhundrede .

Siden indførtes den i Biblioth. bleue , ſom udkom i Part

ris 1769. 5 Dele i Octav , og var deri ſaaledes bearbejdet,

at man i Melanges. Littera E p . 179 forſikkrer, at Damerne

vil kunne læſe den med ſamme Fornøjelſe, ſom deres Forfædre

læſte de gamle udgapir deraf 300 Lar tilbage i Iiden . Den

famme R06 tilkommer det udtog deraf , Tom Grev Irelſan

har forfærdiget og ladet aftrykke i Bibliotbe des Romans

for Uuguſt 1779.

I Berlin. Monatſch. VI B. S. 300 nævnes en

tyd se udgave af 1593 , men Görres l. cit. pag. 153 bar en

allerede af 1535 , og i Biblioth. der Romane 20 B.

S. 283 nævnes et par nyere . Er ogſaa optrykt i Das

Buch der Liebe , og udtog decal indført i Bibl. der

Rom. 14de Bind. En riy) Bearbejdelſe deraf af Lied er at

læſe i hans undee Navnet feberi di t udgivne worksmåhr:
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che n i ater Band. Berlin 1797. Denne er ikke ufordelagtig

bleven anmeldt i Allgemeine litteraturze it. 1797 .

IV . 565

Paa Danft har man udgaver af 1690 , 1731 , 1734,

1783 Den jeg har for mig , trykt hos Graae i Knabros

ſtræde 1783, heder en meget ſmuk Siſtorie om den ſkjønne

Magelona en Konges Datter af Weapolis og en Ridder

ſom blev kaldet Peder med Sølvnøglen , en Greres søn

af Provincia. af det frantſøfiſke Sprog førſt paa Indie

udſat og ſiden derefter paa Danft . 7 Urk i Octav.

Oglaa paa Island ft haves denne Roman i nyere Overs

ſættelſe i Þaandſkrift under Titel dels af kį ka: Peturs

Saga og dels af føgru Magelona Saga ; og i Rimur

er den bragt af den bekjendte islandſke Pſalmedigter Salgrim

Peterſen.

I Bibl. der Rom. XIV . S. 77 anmærkes , at Hi

ſtorien meget ligner den om Prinde Kamaralzaman og Prind

Teſſe Badoure i 6te Del af 1001 Nat , og i Eſprit des

Journaux. Nov. 1792. er indrykket et Poem af Element

Marot , med Opſkrift Maguelone à son am i Pierre de

Provence , ſom er en Slags Heroide i Anledning af Ma

guelones Jamren efterat Røverſkibet fra Morland havde borts

ført hendes Ridder.

b) melufina.

Meluſines Hiſtorie har været en af de meſt giængſe Bø.

ger hos menige Mand , ſom i Frankerig og Sydjeland , laa i

Danmark.

I d'Orvilles Melangés , Littera B , handles om Melus

ſine pag. 17 Hutor ſiger , at den baade kan regnes blandt

Ridder: og blandt Fee - Romanerne , at Extract deraf vel er

indført i Bibliotheque des Romans for Julius 1775 ,

men at man ikke godt kunde nøjes med det, men maatte kjebe

1
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Bogen ( ero , i en ubgare af 2 Vol. af War 1700 , hvori deres

ftat forekomme artige Iing, ſom ere udeladte i Ertracten ;

om hvilke tog ſiden i ſamme Melanges Littera E pag. 53

ikke demmes ſua fordelagtig.

I berlin. Monatſdyr. VI B. S. 300 karakteriſeres

Meluſine ſom en flau og dog i Smaakjøbſtæder meget almin

delig lecture.

I Danmark foretonimer vel Ordet Meluſine hos

Hvitfeldt i Chriſtian den 3dies Þiſtorie, men ſom Navn paa

et Skib ; til Bogen Meluſine findes der ingen tidligere Spor

end i Begyndelſen af det 17de Larhundrede , da den udkom

med Claus Pors’s Levnets Compas. (om hvilken Bog

handles i 3die Capitel). Jeg kjendet ellers danſke udgaver af

1667 ( to Urk svo) , 1702 , 1729 , og trykt i dette ar.

I bifle ubgaver beſidde vi Danfte ingen fuldſtændig

Meluſine. Det dølger heller ikke den unævnte Overſætter,

ſom figer i ſin Fortale : ” Jeg vil ſamme Hiſtorie forteligen

udſætte paa vort danfte Lungemaal , dog haftig igjennems

løbe det lyſtige og underligſte af ſamme Hiſtorie , ſaa meget

Meluſina vedkommer , og gaae det andet , ſom indfalder der:

iblandt , omkring , og åndet , ſom tør ikke indføres for Iic

dens Kortheds Skyld .” *)

Den danſte Meluſine indeholder da kortelig , at Melu:

fina var en vis tlog og dejlig Prindſeſſe fra Albanien , ſom

var bleven forhèret ſaatedes, at hun hver løverdag üften blev

omſkiftet nedenfor fin Navle til en uhørlig Drm (3: Stange)

og det til Straf fordi hun havde hjulpet til at omkommę fin

egen Fuder , der havde været hendes Moder utro .

Nu lød det videre ſaaledes i Skjebnens Bog , " at om

Mogen begjærer Meluſina tilegte , da tkal han ſværge hende

* ) Paa Svenſt haves Meluſines Hiſtorie trykt f. a. et

ifølge 3 ite/bladet overſát af Danften .

et la
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til ved An højeſte er, at han hverken felv eller ved andre vil

begjære at vide hendes Lejlighed ſamme Coverdag aften, men

lade hende være aldeles fri. Derſom han holder det, da feat

hun blive 'hos ham hendes livstid og døe ſom et naturligt

Menneffe.”

Meluțina giftede ſig med en Ridder ved Navn Raymund,

der indgik den Forpligtelſe , ſom han beſeglede med dyre Eder.

Men han holdt flet fit Løfte. Da han i mange Uar havde

levet lykkelig i ſit ægteſkab og været Fader til adſkillige

Sønner, kom engang en Broder af ham i Belog en loverdag

Uften . Denne Broder æggede Raimund ſaalænge , indtil

han gik ind i ſin kones hemmelige Gemakker , ſom hans Fod

aldrig før havde betraadt.

” Der faae han hende igjennem et Ful ſidde i et Badr

stabt i en underlig Orm nedenfor hendes Navle , men opens

for var hun det ſmukkeſte Menneſke, ſom nogen Iid var ſeet."

Følgen af denne utidige Nysgjerrighed og Mistillid

var , at Meluſine , efter at have taget en vemodig #ffted

med fin ſaa uforſigtig fremfuſende Mand , og ſpaaet adfils

lige ulykker , der ſkuldę ramme deres Afkom , maatte flyve

bort i en fæl ſtor Orms Skikkelſe. -

Forfatteren til denne Roman , hvortil Ideen muligen

er tagen af Apuleji Asinus aureus Lib. V . ,, er Jean

d'Arras. Qan ſkal , efter hvad der berettes i Lenglet du

Fresnoys Bibl. des Rom. II. 278 ; Biblioth. des Rom.

for Julius 1775 ; Melanges Tome E png. 52 og Pangers

Annalender årt, deutsch. Litteratur p. 53, have

forfattet den 1387 efter Sertugen af Berrys Forlangende.

Naar Hugo von Trimberg i Mit Digt Der Renner

fol. 82 opregner óe i hans Iid giængſe Ridderromaner om

Diderif af Bern , om Perſeval , om Artus , om Chrimbilde

8.1.5. og da ogſaa ſiger :
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Dieſer wit den Nitter mit dem Rade (ɔ : Vigoreis) .

So wil eyner gehn zu dem Bade

ſaa ſkulde man troe , at han derved ſigtede til denne vor Him

ſtorie om Meluſina i Badet ;, men herved møder den Vanftes

lighed , at Hugo von Trimberg ffrev ſin Renner Uar 1300 ,

og Jean d'Arras ikke fin Meluſina før 1387. Served er da

ingen anden udvej end at antage , enten at Hugo ſigter til

noget andet os endnu ubekjendt Skrift, eller at der maa have

været nocen ældre Fortælling om Meluſinas Hændelſer, end

den der har Jean d'Arras til Autor. Denne ſidſte Hypothes

beſtyrkes ved det man læſer i merbemeldte Melanges Tom .

S. pag. 121 : "Que Menneſker fjende Meluſinas Hiſtorie,

hvis beſynderlige og intereſſante bændelſer ere beſtrevne paa

Vers og i Proſa i det izde , 14de og 15de Warhundrede.”

Uitſaa gaves der Romaner om Meluſine i det 13de Seculo,

og ſaa kunde da Hugo Lar 1300 ſkrive :

So wil eyner gehn zu dem Bade.

Jean d'Arras's Berk om Meluſina blev ved Midten af

det 15de Seculum overſat paa Iydit ved Thüring von Rins

goltingen, og udgaves 4 Gange endnu før Seculi Ende, ſom

Panzers Unnaler udviſe. Den ſtaaer ogſaa i Das Buch

der Liebe. Frft. am M. 1587.

En eritift : hiſtoriff Underſøgelſe over Mythen om Mes

luſine har Bullet leveret i hans Dissertations sur la

Mythologie Françoise. Puris 1771. pag . 1-32.

c ) Den taalmodige Selena.

Denne Roman læſes i udtog ſaavel i Bibl. des Rom.

for Upril 1787 , ſom i de oftciterte Melanges. Paa ſidſte

nævnte Sted faaer den ikke det bedſte Lov. " Autor , (heder

Det) ſom not par en Munk, har havt den forſigtige Beſkedens

hed ikke at nævne fig . Vi kalde dette latterlige Produkt en

Noman ; maafte læreren vil ſige , at det hverken er mere
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eller mindre end en dum legende ; og virkelig er det ikke

umuligt at Wmnet jo nok kan være taget af en Munkeles

gende. Vi vil kun opholde os kort ved dette ſmagløſe Verk,

fom , mere end noget andet , karakteriſerer de Aarhundreders

uvidenhed før Bogtrykkerkonſten blev indført. ”

Efter denne ſaa lidet anbefalende Indledning extraheres

nu Helenes Hiſtorie efter en udgave trykt i Paris med go:

thifke Bogſtaver , og af og til viſer Epitomatoren Uutors

Synder imod Chronologie , Geographie , og det ſom værre

er ( thi det andet lader ſig endda undfEylde i en Roman) imod

Smagen og den ſunde Mennefteforſtand.

Naar Peder Syv i ſin danſke Boglade i de af Sandvig

udgione Suhmſke Samlinger taler om den taalmodige

Helena , ſiger han : ” Şeri findes adſkilligt urimeligt , ſom

dog ikke ſaa nøje maa agtes , at man derover ſkulde forderve

en ſmuk løgn . "

Et bedre Skudsmaal , end det af Melanges anførte,

faaer Bogen af Görres i Die teutſchen Bolkobůch e x,

pag . 136 , hvor han ogſaa anfører noget on wmnets forſkjela

lige Bearbejdelſer.

Den danſke Overſættelſe, hvoraf man har udgaver af

1677 , 1703 , 1724 , 1729 , og dem prentede i dette U ar..

har i udgaven 1729 følgende Jitel : En underlig og dog,

meget ſkjønt iſtorie om den taalmodige Gelena , en Kons

gedatter af Conſtantinopel , ſom i langſommelig Jid lidte,

ſtor urmod, Sorg og Bedrøvelſe ; thi der hun var ved 16 Xar,

maatte hun rømme ſin Faders Gaard , fordi hendes egen Fas

der vilde tage hende tilægte. Den er meget lyſtig, men dera

hos og bedrøvelig at læſe , og man kan i den rettelig Tee

Eykkens uſtadige løb. 41 Urk 8vo.

En ſvenje Overſættelſe af 1667 anføres i Möhlmans

Catalog po 144 og en trykt i Gothenborg 1683 var i Reſens.

Bibliothek (vid. Catal. pag 329). Formodentlig er det et
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Eremplar äf en af diſſe udgaver , ſom jeg ſaae bos Doctor

Betterſtröm i Upſal. Det manglede Titelblad , men ſaae ub

til at være fra det 17de Seculo. Hr. Secretair Ihomee har

en udgave trykt i Gefle 1799.

af Danſe er den bleven overſat paa Islandſt , ſiger 2.

Maguæus i Ercerpta ur Saugum No. 576. 4to. C.

d ) Griſeldis.

Beretningen om Griſeldis er den ſidſte Novelle i Bocs

caz's Decamero n . En Markgreve Walter gifter ſig med

en dejlig og dydig Bondepige ved Naon Griſeldis , og er ved

hende Fader til to Børn , en Søn og en Datter. For at

Tætte hendes Jaalmodighed og ydmyge Sind paa Prøve , las

det han førſt fom om han lod Børnene aflive. Hun bærer

dette Kors med den ubegribeligſte Reſignation og Hengiven.

hed i ſin Mands Vilie. Han ſkrider omſider til det fidfte

Experiment , jager hende paa Dørren i den bare Serk , ſaa

bun maa tye hjem til ſin gamle Fader til Bondearbejde igjen,

imedens hendes Mand Martgreben laver alting til hos fig

paa det kofteligſte for at modtage en ny Brud. For at pine

Griſeldis endnu mere , lader han hende hente , og befaler

hende i ſin ringe Bondedragt at gjøre Honneurs i Huſeti

Hun finder ſig taalmodig ſom et lam i alt dette. Endelig

omvendes hendes Sorg til slæde. Den formentlige unge

Brud var Griſeldis' Datter , ſom Markgreven havde i Mo

derens Prøvelſestid ladet tilligemed Sønnen opdrage hos en

fin Slægtning i Bologne. " ýr. Walther – heder det da

levede med ſin Huſtru og med ſine Børn derefter i mange

Xar udi allomſtørſte kjærlighed og med ſtor Gudfrygtighed .

Siden tog Hr. Walther til fig ſin fattige gamle Svoger

( Svig rfader) Janiculus, Tom var Griſeldis's Fader, hvilken

Han tilforn altid havde forſmaaet , paa det ban des bedre
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tunde fubdkomme fin Billie med den gode Griſeldis for auto

forſøge hende , ſom foreſkrevet ſtaaer. "

Denne Fortælling har man til alle Iider holdt for me:

get rørende og intereſſant , og er den bleven overſat paa de

fleſte europæiſke Iungemaal. Paa Engelft har Chaucer al:

lerede bearbejdet den , og de Franſke giorde ogſaa ſtrar i det

14de Harhundrede en Comedie deraf , eller , ſom det dengang

kaldtes , en Myſterie , der ſiden er aftrykt i Theatre

françois. Amſterdam 1736. 2den Zome.

Paa Iysft har man udgaver deraf ligeop fra det 15de

Marhundrede af under Sitel : Schöne anmuthige Siſtorie

von Marggraf Walther.

Paa Dánje er den ældſte udgave 1597 prentet hos Laur.

Benedict , ſiden 1697 , 1709 , 1733 , og flere Gange.

Paa Svenſk forekommer en udgave af 1654 i Möhl:

mans Catalog pag. 144.

Magnæus i ſine Ercerpta ur Saugum No. 576 Cm

beretter : ” Griſeldis ģiſtorie er translateret paa islandfe ,

dog ikke med ſaa mange Ord , ſom den danſke , mens ſnarere

ſom en fuldkommen Epitome ; er og i den islandſke Verſion

mere Materien end Ordene exprimeret. Denne Hiſtorie kal

des i nogle islandſte Sageregiſtere af. Orishilde Sho:

tenmodu , udi nogle af Waltara bertuga. "

Den danfe Overſættelſe er ikke gjort efter Boccaz's

Original , men efter det Iydffe. Den tyſke er heller ikke

udfærdiget efter Originalen , men efter den latinſke Overſæt,

telſe. Med den havde det føigende Beffaffenhed. Uagtet

Boccaz og Petrarch vare fortrolige venner og uagtet Deca

meron gjorde faa megen Senſation , ſaa var dette Skrift

dog i Publico en hel Snes Xar , før det faldt Petrarch , den

ſtore Litterator og Bogelffer , ihænde . En Omſtændighed,

ſom bel er uforklarlig og dog alligevel ganſke fand. 1353

.
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udgav Boccaz fih Bog , og førſt 1374 fik Petrarch , hans

Ben og Velynder , den hænderſesvis at fee. San ' bladede

lidt om i den, læſte noget hiſt og her, iſær i Begyndelſen og

Enden , og ſyntes da faa overmaade godt om den ſidſte Fors

tælling, ſom er den om Griſeldis, at han beſluttede at over:

ſætte den paa Latin til Gavn for dem der ikke forſtod Ita

lienft . Denne fin Overſættelſe dedicerte han til ſelve Autor,

og af denne Dedication kan man documentere den nysnævnte

ſynderlige Omſtændighed.

Petrarch fortæller i en Skrivelſe til Boccaz , ſom er

anført i Sades Vie de Petrarque Tom . III. 797 , at En

hans Ven fra Padua begyndte at læſe denne fortælling, men

at den rørte ham ſaa ſtærk, at han for Graad og Hulken ikke

kunde tilendebringe dens læsning . En anden derimod af

hans Venner , ſom var fra Verona , læſte den igjennem fra

Ende til anden i alt Mag ; da han var færdig , tilftod han

den var artig nok , og at den ogſaa meget vilde have rørt

ham , om han ikke havde vidſt , at det var fingeret og ingen

virkelig Iildragelſe.,

Jeg mener , man maa holde med Veronenſeren , Paavel

deri , at han ikke , ſom Paduaneren , ſvømmede hen i Taarer

ved Læsningen , ſom og deri, at det er Opdigtelſe. Det

har Philippus Bergomenfis og andre meent , at det var en

virkelig Hiſtorie , men Beviſerne for denne Formening ere de

blevne ffyrdige. Naar Sade i fit Vie de Petrarque l. cit. og

efter ham den tydfke Overſætter af den 1784 udkomne Deca

meron i 4de B. S. 444 berette , at Boccaz har taget denne

ſin Novelle om Griſeldis af en Bog kaldet Parement au

Triomphe des Dames d'honneur, faa har de ikke tænkt

paa , at Olivier de la Marche , Forfatteren til Parement des

Dames , ikke levede før i det 15de Seculo , og at Boccaz altz

faa ikke kan have copieret bam i Midten af det 14de .
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WEmret er i nyere Tider bleven bearbejdet af Digteren

Nicolai , og efter ham overſat af Biſkop Plum i Minerva

for Januar 1789.

ſ alle ovenanførte danſke udgaver af Griſeldis Hiſtorie

er der tilligemed indbefattet en Beretning om en Doctops

Datter af Vononien , der ligeledes blev gift ind i en højere

Stand , nemlig med en Grev Bartram af Roſilien , og ſom

ligeledes blev forſkudt af ſin mand , men ved et ſnildt Puds

kom til at ligge hos ham en Nat, da han troede han laae hos

et andet Fruentimmer , og i den anledning ſiden blev taget

tilnaade af ham igjen *) ,

e) kuriofus og Lucretia .

Denne Romans Hiſtorie og et udtog deraf kan man

Væſe i Biblioth. des Romains for Aug. 1777 og i Bibl.

der Romane 3die Bind.

Forfatteren er Æneas Sylvius , bekjendt ſom Pare una

der Navn af Pius den 2den . Han ſkrev denne Fort eling

14 War før han blev Pave og 10 War før han blev Cardinal.

Han var i nogen Tid Secretair hos Kejſer Friderik den 3die,

og blev ſiden Biſkop i ſin Fødeſtad Siena .

I anledning af en fornyet tydfe udgave af dette Skrift

bttrer en Rec. i Neue allg . deutſche Bibl. XXXIX B.

S. 332-32 fig ſaaledes : " Ut en italienſk , ſiden efter til

Pave ophøjet, Prælat virkelig har ſkreven denne lille Roman

i Midten af det 15de Seculo , er ſaa meget mindre at tvile

paa , da han ſelv ſiden bagefter har fortrudt ſin uforſigtig .

bed Manden var dog dengang 40 Har gammel og har

*) I Bogen Scherz mit Ber Wahrheit , kurzwe is

lige Geſp r å 'ch e 2c. udkommen i Frankf. 1653 i fo:

lio der forekommer Briſeldis Hiſtorie Blad 25 o . f. og

om Doctorens Datter fra Bologne paa Bladet 38.

1
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Ded Mobgift baade i Vers og Proſa løgt at gjøre Stadent

god igjen. Som Pade laae det ham tungt paa Sjælen , at

hans Bog blev faa hyppig læſt. Han formanede alvorlig tit

at kaſte Bogen bort ; nec privatum hominem - ſiger han i et

af fine Breve pluris facite quam Póntificeni. Æneam reji

site , Pium ſuſcipité. Men netop den Omſtændighed , at der

af den letfærdige Romanſkriver ſaa hurtig var bleven en

Cardinal og Pave , ſynes ifær at have bidraget til at feaffe

Productet beſtandig ny læſere . Indtil i Midten af det 17de

Varhundrede har man i Tydfkland ofte aftrykt det, overſat

det i adſkillige Sprog , og optaget det i hele Samlinger af

Romaner , Noveller og Skjemt. Endelig blev det ved Iib

og ved intereſſantere Skrifter fortrængt, og holdt ſig i Boga

Tamleres Muſæer fornemmelig af den Harſag , at det i Bogs

trykkerkonſtens Opfindelſes Tarhundrede tidlig havde fyſſelſat

Preſſerne , baade i Original og Overſættelſe. I henſeende

til dets indoortes Værd, da har det den ringe Fortjeneſte, at

være grundet paa en virkelig Begivenhed , ſom havde Sted i

Siena , og at det anſkuelig nok fremſtiller hin Iids Sæder og

Skikke. Ei heller fejler det ved dette forliebte Eventyr paa

Forvikling og nogle pathetiſke Steder , ſom fordi de ere

tegnede efter Naturen , ſtedſe vil gjøre Virkning . Men det

dybere Indtryk forhindres ved Uutors Kløen efter allevegne

at anbringe Mythologie, og det ſelv i Djeblik , hoor vel in

gen Dodelig har tænkt paa Guderlære. Hans Foredrag er

fkikkelig godt latin .” 0. l. d.

I den danſke Overſættelſe heder Titelen : En lyſtig og

randdrue Siſtorie om tvende kjerlige menneſker Euriolo

og Lucretia , i hvilken Kjærligheds rette Vilkaar , Sødhed

og Bitterhed, Bellyſt og Sorrig, ere flitteligen antegnet og

forfattet. Beffreven paa ftjøn latiniſe Maal ( 1444 ) af den

højlærde Poeta Enea Sylvio , den Lid kejſerlige Secretario

( ſiden Pave under Navn af Pius den eden). Nu førſt fore
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danffet. trykt i Kjøbenhavn af Jørgen Lamprecht Uar 1668.

7 Urk i Octav.

Dette er baade , den førſte og den ſidſte danſke udgave,

ſom viſer , at man her ikke har været ſaa gridſke efter dens

Læsning , ſom i Iyoftland.

f) perpenober.

Efterretningen om denne rimede Roman , i fris for

October 1796 og derfra i Danſke Digtek. Hiſt . 1. 271

276 , er ganſke ufuldſtændig , da jeg førſt ſenere er kommen

efter , at det er den , ſom er bekjendt under Navn af Par:

thenoper , Parthenopeus , Partinuples , eller

Partinopier , og hvoraf . Couchu har gjort et udtog i

Biblioth, des Rom. Dec. 1779. •

Couchu ſtod i den formening , at denne fortælling var

af ſpanſk eller, catalonje Oprindelſe , og han kjendte ingen

franſk Overſættelſe deraf. Men Roquefort i ſit 1815 uds

givne Prisſkrift De l'etat de la Poeſie Françoiſe dans

les XII , XIII et XIV ſiecles pag. 166-68 erklærer den for

en franſk Original , ſom af en ubekjendt er forfærdiget om :

trent i Begyndelſen af det 13de Karhundrede.

Foruden ſpanſk eller catalonſt Overſættelſe nævner Nos

quefort ogſaa en tydſk og engelft ; men alle tilhobe ere de ſaa

ſjeldne , faa jeg endnu ikke kan beſtemme, fra hvilken af dem

vor danſke Perſenober nærmeſt nedſtammer,

Sitelen paa den danſke Overſættelſe, hvoraf førſte uds

gave er af 1560 , den anden af - 1572 , begge Gange i Kjøbena

havn i Octav , lyder ſaaledes : Perſenober . En lyftig og

fejón Siſtorie paa Xim om Ronning Perſenober og Drons

ning Conſtantianobis.

Bogen har , ſaa vidt vides , ikke paa Danfi oplevet flere

Oprag end de tvende anførte , og dens Indhold ſynes heller.

10
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ikke at være af den Beffaffenhed , at det ſkulde kunne fængſle

mange læſeres Opmærkſomhed.

Mærkelig er den Şurtighed , hvormed denne ſaa lidet

intereſſante Roman er bleven indlemmet i den islandfte lita

teratur, Den Pergaments- Coder , hvori ben er afffrevet

(No. 533 -blandt de Magnæanſke Qvarter) og hvor den udgjør

15 Blade ; er viſtnok fra det 14de Harhundrede. Her heder

Begyndelſen ſaaledes :

" Svo er ſagt at fyrir myklagardi red ſa keiſari er

Taragus het. Sans dottir het marmoria er aura kvenna var

vænſt theirra er i thann tima voro i heimi, hun var ok ſva

godr klerkr at eingi fedeft henni jafngodr i øllu gridlandi.

Hun kunzi ſva vel ſtiørnubok at hun matti thoi til leidar

koma, ſem ſu konft ed efla, of ſem hun var 15 vetra gomul,

tha andadiſt fadir hennar en hun var tha meykongr yfir öllu

rilinu , en af thvi at radgjøfinn hennur thotti at henni litit

rikibſtiorn , tha redu their henni at giptazt theim manni er

fremtr væri um alla hluti , ſem hennar tign Tæmdi. Voru

their of margir kongar ok kongaſynir er agiætir voru i hennar

riti , at hver vænti ſer at hun mundi vilia eiga en hun vildi

aungoan theirra, thoi at hun vildi thann eiga er fremſtr væri

fyrſt at riddarafkap of ſidan at øllum ødrum atgerdum hvort

er hann væri kongsſon edr annar madr. Hun var of ſva rik

at henni thionudu 4 kongar og 20 , ſtod hennar riki norðr allt

til Sarelfar . ”

Hvilket paa Danſk heder : " Man fortæller , at der i

Conſtantinopet regjerede en Rejſer Tom hed Saragus. Şans

Datter hed Marmoria , og var den ffjønneſte af alle den Iibs

Fruentimmer i Berden. Hun var og ſaa lærd , at der ikke

var hendes Lige at finde i hele Grækenland. Hun var ſaa

ftærk i Uſtrologi, at hun kunde udrette alt det , ſom denne

Videnſkab ſætter ſine Dyrkere iſtand til ; og da hun var

15 Har gammel, døde hendes Fader, hvorpaa hun blev regies
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tende Dronning over hele Niget ; men Taaſom hendes Naad :

givere ſyntes at hun hadde ikke Myndighed nok i Regjerina

gen , faa raadte de hende at gifte ſig med den i enhver Hen:

Teende meſt udmærkede mand, ſom det paſſede ſig for hendes

Værdighed. Der vare og mange Konger og Kongeſønner

ſaare udmærkede i hendes Bye, ſom enhver indbildte ſig , hun

vilde have ; men hun var ikke tilfreds med nogen af dem ; thi

hun vilde have den , ſom var den meſt udmærkede førſt i Rida

derſtab , ſaa og'i alle andre Forretninger , hvad enten han

var Rongeſøn eller en anden Mand. Hun var og ſaa mægs

tig , at hun havde 24 Konger under fig , og hendes Rige

naaede lige til Elben i Sydfkland."

Og den ender med diſſe Ord : ” Ol for Barbarus ut til

Bretland3 of gerdiz thar kongr yfir fødurleifð ſinni of kriſtnaði

that land allt umſidir , en eptir theſſa veizlu foru allir høfa

dingiar heim hver til ſins heimilis ok rikis of gaf P. theim

godur giafir ok ſtormannligar , ok eingi kom thar ſva fatækr

at eigi færi fullſæl i brott ; en that gaf hann fødur ſinum at

eingi kongr i Franz fkyldi fidan vora fkyldur i nodrum hlut

keiſaranum i miklagardi , ok for hann ſidan til rikis fins , en

P. of Marmoria riktu i Miklagardi ok øllu Gricklandi ot

mørgum øðrum ſtorløndum , ok lykr ſva ſøgu P. ot gefi gub

osſ alla goda daga utan enda , Amen ! ”

I danft Overſættelſe : " Barbarus drog ud til Bretland

og blev Konge der over fit Fædrene Rige og kriſtnede omſider

det hele land ; men efter dette Gilde droge alle Hovdingerne

hiem hver til fit Hus og Rige , og P. gao dem gode og

fyrſtelige foræringer , og der kom ingen faa fattig , at han

jo gik bort med alt hvad han behøvede. Men fin Fader gay

han det, at ingen Konge i Frankerige fulde ſiden i nogen

Del være Kejſeren i Conſtantinopel undergiven , og derpad

drog han hjem til fit Rigez men P. og Marmoria regjerebe

i Conftantinopel og over hele Grækenland og mange andre

10 *
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ftore Lande , og faaledes flutter P's . Biftorie. Gud give os

lutter gode Dage uden Ende. Amen ."

g ) Alcimedes.

Siſtorie om den ubeſtandige Alcimedes , Ronge i

Mauritanien og den fromme Doucereuſe. Kjøbenhavn

1729. I Ark i Octav,

Denne er endnu langt mere ubetydelig end den næſt

foregaaende. Den eneſte Grund , hvorfor den anføres , er ,

fordi dens Wmne i en vis Ķenſeende har lighed med Perſes

nobers. I dem begge giftes nemlig en Dødelig med en Fee.

Dette Sujet er , ſiger Roquefort I. cit. , ofte bleven be:

handlet af Droudererne i det 13de Seculo. Hvorledes en

nyere Irouver (ventelig en Franſkmand i det 17de Var

hundrede) har behandlet det , viſer efterfølgende udſigt over

Indholdet af Ulcimedes.

" Doucereuſe var Enevoldsherfferinde i Sylphidernes

Rige , og forelſket i Alcimedes. Da Alcimedes havde nydt

hendes Sunftbevisninger faa længe og laa idelig , at han var

tjæd deraf, viſer ſig en numidift Prindreſſe, ved Naon Badine,

ſom han fængſles af og gifter ſig med. Det varede ikke længe

før Badine blev ſin Mand utro ; han blev gjort opmærkſom

derpaa af Doucereuſe , men uagtet der var Grund nok vil

Mistanke , blev han dog ved at forfægte ſin Kones uſkyldiga

hed , indtil han engang imellem nogle Myrthetræer i Haven

greb hende in flagranti , og der groede da to porn ud i hans

Pande . Saa haardt ſtraffede Sylphiden hans uſtadighed ,

dog , for at trøſte ham, lod hun ogſaa de andre Mænd i hans

Rige bære Kjendetegn paa deres Koners utroſkab i Panden.

Jupiter , ſom forudſaae hvad Uorden ſligt kunde foraarſage,

og pilde hemme diſſe fkadelige lob , foranſtaltede derfor , at

efterdags fluide deſlige i unaade hos deres Koner faldne
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Mænds sorn være uſynlige. Hvor mange findes der vel

ikke , per ere ham for ſaa nyttig en Anſtalt højligen for:

bundne . ”

b) Kjærlig beds fængſel.

En ſpanft højtravende og kjedſommelig roman , hvort

alle handlende Perſoner , efter gammel (magløs Skik , har

betydende Navne. Helten heder Conſtante og hans Dame

heder Rigoroſa , Ravne, ſom de i Gjerningen ſvare til.

I Gordon de Percels (Fresnoy's) Bibl. des Romans

Tome II. pag . 19 anføres Originalens Iitel : Carcel de

Amor del Sennor Diego Hernandez de San Pedro.

Den udkom førſte Gang i Burgos 1496, blev ſiden oftere ud

givet i ſit Originalſprog og overſattes tilige i 16de Seculo

paa Franſk og Italienfe .

I det herværende kongelige Bibliothek haves diſſe to

Duodetsudgaver : Queſtion de Amor, y Carcel de Amor.

Anvers 1556, og Carcel de Amor. La prison d'Amour:

En deux langages , Eſpaignol et Francois , pour ceux qui voudront

apprendre l'un par l'autre. Lyon 1604 . Paa den omvendte

Side af Iitelbladet til , den Untverper udgade berettes , at

Bogen indeholder baade Digt og Sandt : "la mayor parte de

la obra es biſtoria perdadera ."

I Begyndelſen af det 17de Xarhundrede er denne Ros

man ogſaa udkommen i tydſe Overſættelſe . Men den kjendet

jeg blot i dens Uffødning den danſke.

Ivende Gange er den 'udkommen paa Danff . 1636 og

1687 , begge Sange i Kjøbenhavn i Dctav .

Iitlerne ere ulige. Sitelen til den førſte udgave heder :

Carcel de Amor eller Bjærligheds fængſel, derudinden

foreſtilles den førgelige Siſtoria om den ædel Ridder ved

navn Conftante og den kongelige Datter Xigoroſa ;
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overſat af 'Spanft paa Iyoft bed Sans Ludvig Baron

Rhueffteiner * ) , og nu paa Danft overſat af 2. B.

Den ſenere udgave derimod : Yndelig og ſørgelig niert

dog en meget ffjøn Kjærligheds og Levnetshiſtorie ont

den Durchleuchtige Prints Conſtante og den kongelige

Princesſinde Rigorofa ; førſt udſat af Spanfe paa Iyo !,

men nu paa Danſe af 2 b.

Foran i udgaven af 1636 ſtaaer en Fortale af denne

ubekjendte Overſætter 2. B ... I denne Fortale , det er udes

ladt i udgaven 1637 , forekomme følgende Yttringer : ” Nærs

værende Iractat er af Autoren i ſit ſpanſke Sprog ſaa zirlig

ftjøn og liflig beſkrevet , og med ſaa mange ſkjønne nyttige

Lærdomme og Discurſer , ligeſom med vellugtende Blomſter

og Roſer , overſtrøet , at for raadſomt og ' end nyttigt er

bleven anſeet , den af Højtyd ſken paa vores danſke Sprog at

overſætte, Men hvis funde hende , Nogle af

ſaa ſubtile Ører at være , hvilke , ſom man ſiger , befryga

tede , Bandet at brænde ved Gryden , og derfor af ivrig Al

vorlighed har Sorg , ſaadanne Amatoria ungdommen betæns

kelig og forargelig maatte forekomme, den ſkal vide, ſlig Bes

kymring aldeles ikke ber at være fornøden , efterdi aldeles

Intet i denne Iractat findes , Tom ej enhver tugtig Joma

fru , ærlig Mø , og Oydig Matrone , ikke alene uden res

Forlezing , men og uden al Bluſel , ſaa offentlig ſaa hemmee

lig jo maa læſe og end med Nytte betragte. "

Dog mere end nok om denne ubetydelighed.

*) Om denne Joljan Ludvig Khuefftein finder man i det

Bedlerfte univerſaltericon nogle biographifte

Efterretninger.
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§. 4. Intrigueromaner eller Noveller.

a) De ſyv viſe in eſtere.

Naar Görres S. 154 begynder ſin Urtikel om denne Bog

ſaaredes : ” Den er oprindeligvis udgangen fra de indiffe

Bjerge , hvorfra den randt ned ſom en lille bitte Bæk , der

ſiden udgjød fig alt mere og mere veſt paa hen over Aftens

vide Marker og ſom , ved i Lartuſinder at trænge igjennem

Rum og Iid lige indtil os , ftedre blev alt ſtørre og ſtørre ;

ſom hele Generationer og mange Nationer har drukket af ;

ſom med den ſtore Folkevandring gik over til Europa , og nu

ogſaa i vor Iið og vor . Generation forſkaffede ſig faa betyder

ligt et Publicum , at det ihenſeende til Celebritet og ſin

Virkekreti's Omfang naaer de hellige Bøger og overgaaet

alle de clasſifte ” o . Po D. , ſaa er denne poetiſke Indledning

en Følge af, at han , ligeſom Huet i ſin Traité de l'ori.

gine des Romans. 7me edition pag. 173. Warton i Hi

Story of english Poetry. Vol. I. pag . 462 , Bodoni i

Fortalen til den hos ham 1786 i Qvart trykte Longi Pa

Storalia , begge udgiverne af Romanbibliothekerne (det pas

riſer , October 1775 , I. pag . 6 , og det berliner XV . 44) og

andre litteratorer vrangelig antage en indife eller perfift Dris

ginal , der ſiden blev overſat paa arabift og Tyrift , før den

igjennem det græſke og latinſke ſiden udſpredtes i alle Euros

pas Jungemaal.

Er man end af den Formening , ſom jeg antog , da jeg

1795 i Maanedſkriftet Iris S. 263 - 74 beſkrev dette Berk

- en Mening , ſom jeg endnu ingen Grund har fundet til at

forlade af den nemlig , at man ikke kan hidlede det fra

Høj : U ſien , og tillægge det nogle tuſinde Hars 2 & lde, ſaa

bliver det dog altid et Skrift af megen Betydning , af en

anſelig alder , og af en vidtløftig udbredelſe i moren alle

europæiſke Sprog.

4
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Ut denne menige Mande Bog i alle lande , eller , maa

fte rettere , dens nærmeſte Mynſter er til paa Græff , ends

fejønt utrykt , lees af Fabricii Bibl. Græca Tom . X. 339 ,

og af Daciers Notice d’un Manuſcript grec i Memoires de

PAcad. des Inscript. Tome XLI. En Munk i Ubbediet

bauteſelve i ,Lothringen , navnlig Dom Johan Bonnevie,

overſatte den paa Latin. Denne latinſke Overſættelſe brags

des Taavel af øerbert , en lothringfe Poet i 13de Sec. , ſom

af en anonym Digter , i franfte Vers . ( vid. Noquefort De

l'état de la Poeſie Francoiſe dans les XII et XIII

Siecles pag . 171-79 );

Siden udſattes den i franft Proſa og tryktes ſaaledes i

Geneve 1492. Paa engelſke Vers er den trykt i H. Webers

Metrical Romances. Edinb . 1810. III Vol. De gamle

tydſke udgaver af det 15de Seculo anføres i Panzers U nn as

len og de nyere i Bibl. der Rom. XX . 290. En neders

landft Overſættelſe , Untverpen 1488 , har jeg beſtreven i

mine Supplementer til Maittaire. I latinen er der i det

mindſte tre forſkjellige Overſættelſer , hvoraf den ene , ſom

mere er en Paraphras , er forfattet mod Slutningen af det

15de Seculo og til ſamme Iid trykt. En italienſt Overſæt:

telſe udkom 1542 i Venedig , og derfra udkom atter en ſpanſe

Dverſættelſe . Unver$ 1573.

Efter Syos Vidnesbyrd i hans danſke Boglade i Sando

vigs Suhmfke Samlinger 1. 99 haves den ogſaa trykt paa

Svenft. Paa Islandfk er den blot til i Manuſcript No. 600 D

blandţ de Magnæanſke Sparter. uagtet den ifølge acta

Conſiſtorii blev lar 1602 approberet til Trykken , veed jeg

dog ikke nogen ældre danſk udgave end den af 1663 i Reſens

Catalog pag . 139+

Den danſke udgave af 1733 , 143 S. 8vo , heder : " En

fejøn Siſtorie om de ryu viſe meſtere , hvorledes pontia :

nuls den rommetſke Kejſer befalede dennem fin Son Diocle:
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dianım at lære hannem de ſyv fri Konfter ; og hvorledes han ,

formedelſt hans Stivmoders utroſkab , blev lyo Gange ført

til Galgen , men hver Gang ved Meſternes ſkjønne Lignelſer

reddet fra Døden , og blev ſiden Keiſer i Rom. Meget lyſtig

og nyttig at læſe imod de falſke Qvinders utroſkab.”

Pontiani Søn friſtes til ukydfthed af ſin Stifmoder,

ligeſom Joſeph af Potiphars Huſtru ; ban afſlaaer hendes

Begjering , ligeſom Joſeph gjorde ; nu opbringes . hun til

Brede og Hævn , og anklager Diocletian Tom den der vilde

have beftiæmmet hende. Paa ſin Rones Angivelſe dømmer

Kejſeren denne ſin eneſte Søn til at hænges. Prindlens fyo

Læremeſtere fremſtille ſig en efter den anden for Rejſeren , og

i Tyo Dage faae de Straffens Fuldbyrdelſe udſat, ved det de

hver ſin Dag, ved Fortællinger om Qvinders Utroſkab, falffe

hed og Snevighed , lignelſevis foreſtille Seileren , hvor nøje

han burde tage ſig i Uģt , før han paa en løs Ungivelſe af et

Fruentimmer lod ſin Søn henrette. Hver Dag ſøger Rejſer:

inden , ved ſine Lignelſer og rempler , at ſvække det Inds

tryk , Læremeſtrene havde gjort , og at kaſte al Mistanke og

Brøde fra ſig paa Prindſen og hans Lærere . Paa den 8de

Dag tager endelig Prindſen , ſomn i al den Iið af aſtrologiſke

Grunde ikke havde mælt eller talt et Ord , Tero til Gjen ,

mæle , og dels documenterer , hvor ffjændig hans Stivmos

der levede , da hun blandt ſine Hofdamer havde et forklædt

Mandfolk til ſin Forlyſteiſe , og dels fortæller ſin Hiſtorie

eller ſit Erempel , der baade er længſt og intereſſanteft af

dem alle, og ogſaa ſærdeles morede Hans Kejſerlige Majeſtæt.

I Bibl. der Rom. XV . 44 erindres , at Digtnin

gens Gang og Rarakter denne Maade at trække en Mængde

Eventyr ſaaledet ſom paa'en Snor efter hinanden er øſters

landfe Bis . Dette tilſtaaeb ; men det er ogſaa det eneſte

Diterlandſke i Bogen ; thi forreſten bærer Maneren , Fores

braget , de handlende Perſoners Karakter , og ult , faä ara

.

+
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beles Middelalderens og Munkelivets Stempel og har raa

megen lighed med Geſta Romanorum , Speculum Cya

Filli , Speculum Exemplorum , og andre flige Bøger,

at man næſten kan være vis paa , at det har en græff eller

latinſt Munk til Forfatter, der gjerne kan have laant Ideen

af Drientens Kelila va Dimna.

Fauchet ſiger l. cit. om denne Noman " il eſt tout plein

de contes moraux et plaiſans ” og Warton ligeledes , la cit. "it

bas great variety , and contains ſeveral agreable ſtories , pleaſant

adventures , emblems and proverbs tbere is an english abridge

ment of it , which is a Story - book for children ."

Denne Berømmelſe , ſom Fauchet og Warton tildele

Bogen, bliver ikke forrit zet af Görres : Meſteparten af Nos

vellërne ſiger han ere aldeles fortreffelige , mange af

dem ogſaa ſiden optagne i andre Samlinger af Fortællinger.

Dé ere alle godt opfundne og fortælles uden al Prætenſion .

0. P. O.

Ligeſom Görres har anſtillet en Sammenligning imellem

Eventyrene i derine Bog og dem i Geſta Romanorum,

faaledes kan her end videre erindres , at Kejſerindens tredie

Eventyr om det Saarn , opfyldt med Gurd, ſom Manden med

fine Sønner ſtjar ſig ind i om Natten under Muren , og tog

hvad de behøvede , og hvor udfaldet blev ſom med frukken

efter Ordſproget , den gaaer ſaa længe til Bands , at den

kommer hankeløs bjem det ſtemmer overens med Herodoto

Fortælling om Kong Rhampfinitus i Lib. II. Den fjette

Meſters Eventyr " om en Qvinde , ſom med ſin Falfthed kom

fin Mänd , tre Riddere , og ſig ſelv om Sallen” har lighed

med Fortællingen om de tre Pukkelryggede i Damaſkus i I us

ſind og en fierdedel Iime ; og den zde Meſters er i

Grunden Xenophons Novelle om Matronen fra Epheſus,

hvorom Dacier i Mem , de l'Acad . des Inscript. Tom . 41

har ſtreven en lærd afhakdling . ( conf. udenlandſk lits



155

teratur I, 274 ). Den førſte Meſters Eventyr er taget af

De Gamle viſes Exempler ell . Bilpai's fabler

Urket XI. Ligeledes den tredie Méſters Tammeſteds Urket

H 3, *) .

Prindſens Eventyr , ſom er det ſidſte og længſte i Bos

gen , maa vi opholde os noget længere ved . Det er Hiſtos

rien om de toende Venner , der lignede hinanden ſom to

Draaber Vand', hvoraf den ene duellerte for den anden , den

ene laae hos den andens Kone med dragen Saarde imellem

dem , den ene blev ſpedalſk , og fik ſin Hilſen igjen bed det

Bennen efter en Engels Erindring dræbte ſine egne Børn og

toede den Syge i deres Blod , 0. l. v.

Denne Hiſtorie læſes ogſaa i Cincentii Bellovacenfis

Speculum Hiſtoriale Lib. XXIV . cap . 162-66 ſamt i

Untonin Erkebiſkop i Florents hans St.onike, hvor de tvende

Venners Navne ere 4 mieu $ og Umelius eller Miles og

U my8. I Wartons Hiſt, of english Poetry. Vol. I.

pag. 88 opregnes adſkillige gamle franſke Romaner i Haand

fkrift om dem , og i Valieres Satalog Tom . II. No.

4055-57 trykte udgaver. (conf. H. Webers i Edinburg 1810

udgivne Metrical Romances. Vol. III . Notes pag . 364,

Neue litt. Inze i g . 1807. S. 568)

Emnet er i det izde Seculo bleven bearbejdet af den

berømte tydffe Digter Conrad af Würzburg. ban forana

drede Seltenes Navne og ſatte Scenen i Danmark. Dette

Poem er ikke trykt i ſin oprindelige Tilſtand, men omklædt

i det modernere Sprog blev det udgivet i Frankfurt 1573

under Iitel : Ein ſchöne Giſtoria von Engelhart aus Burs

gund , erzog Diethrichen von Brabant , feinem Ges

*) Gode litterairnotitſer om de forſkjellige Bearbejdelſer

af diſſe enkelte Noveller finder man i Webers nysnævnte

Metrical Romances. Vol. III. pag . 367 et sequu

4
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felten , und sengelorut , des Königs Tochter aus Dåns

mart , wie es ihnen ergangen , und was jammers und not

fte erlitten , ganz luſtig und kurzwelig zu leſen. Bormahis

nie im Druck ausgangen. 6 Urk i Octav.

Denne udgave er vidtløftig beffreden af Eſchenburg,

og hans Beſkrivelſe ſtod førſt i Deutſches Muſeum for

1776. 1 B. S. 131-47 ſiden indikket i hans 1799 i Bremen

udkomne Denkmåler altdeutſcher Dichtkunft.

Ligeſom Umicus og 4 meliu 6 i dette Digt ere blevne

forbandlede til Engelhard og Dietrich , faaledes ere de

blevne til alerander og Ludvig Paavel i den engelſke

utgave i Evan's old Ballads Vol. I. 77 , ſom i det korte

udtog, af denne Şiſtorie , ſom haves paa danſe i et rimet

Eventyr , der fynges ſom Ufel Thordſens Wiſe , og fælges

fom Gadeviſe trykt i dette U a r . (i Munks Catalog pag

384 er en udgave af 1721). Størrelſen er 158 Stropher paa

til ark.

1 Ingen af alle de Bøger , Tom have diſſe to Riddere til

Gjenſtand , lade dem faae ſaa voldſomt et Endeligt , ſom ål:

beric des Iroisfontaines , ſom lepede i Izde Seculo , i hans

Krønike á i Jacobi de Voragine Aurea Legenda i Urtikes

ken de Pelagio , og i vor Olger Danſkes Krønike

udgaven 1729 pag . 88-89 ; thi det er dem , ſom her berettes

at gjøre Pilegrimsrejſe til St. Jacob , og kaldes den ene

Miles , den anden Amis. Ut den ene her var Keiſer Carls

Svoger og den anden hans Frende , blev deres ulykke.

"Diger, ſom den Lid var Kejſerens Fiende, kjendte dem ſtrax

heder det i Krøniken "og ſpurde hveden de komme.

De ſagde : fra St. Jacob , og vi have der ſkriftet vore Syn

der , og taget Pligt og Bod for dem , og fuldkommet vor

Poenitentſe ; thi bede vi dig gjerne , at du vilt unde os vort

liv. Diger ſparede : " I kunde da aldrig døe i bedre Silſtand,
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end I nu ere udi , men I ere ſaa nylig ſkriftede og kommen

fra de hellige Steder : Taa ſlog han dem baade ihjel. "

udgiverne af Bibl, universo des Romans ved at bez

tette dette Træk af Olger Danſke i Hargangen 1778 for Des

cember pag. 23 ere høflige nok til at drage Factum itvil,

( " nous ne voulons pas croire qu'il ait été capable de cette action ” ).

Naar Uibericus de tribus fontibus taler om deres Død og

Gravſted , er ellers détte mærkeligt , at deres Gravminder

forenede ſig for at betegne de afdødes uadſkillelige Forening

ligeſom ved Triſtram og Iſond.

Hvad ellers Tendentſen af Hiſtorien om Pontianus eller

de ſno viſe Meſtere angaaer , da heder det derom i Bibl. des

Rom. 1775 for October pag . 6. ” Den førſte Forfatter til

denne Fabelbog ſynes derved at have foreſat ſig et dobbelt

øjemed , et politiſk og et moralff '; thi i een Henſeende er

det en Upologie for de viſë Meſtere eller Philoſopher af Pro

fesſion , og i en anden den grueligſte og meſt ondſkabsfulde

Satire paa den übeſtandighed , Troløshed og andre forhadte

Laſter , ſom Uutor ſynes at ſammenſætte det ſmukke Kjøns

Karakter af. Skal vi beklage denne Fruentimmerhader , at

han med hadſke øjne har betragtet Gjenſtande, ſom ere fødte

til at opvække en ſaa modfat Følelſe , eller ſkal vi ønſke ham

tiưykke med at bave ſkrevet imod Fruentimmerne med faa

ſtor Konſt , at de Telo ikke engang kan undlade at læſe ham

med Fornøjelſe."

b) Fortunatus.

af denne Bog havet danſke udgaver af Harene 1664,

167 *, 1695 , 1756 , og endelig 1783 hos $. I. Graae i

Knabroſtræde . 9 Urk i Octav.

I Maanedftriftet fris for Junii 1795 har jeg efter

udgaven paa halofjerdeſinstyve- Iallet i det 17de Século leves

ret følgende Ertract af denne Roman.
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" Fortunatus er født i den Stad Famaguſta paa per

Cypern. Sans Fader var en Ridder , navnlig Iheodorus,

ſom " ped Dyſtriden , Jorneren , mange Svenne og koſtelige

Hefte og ved at ride til Fongers Gaarde, forfatte" Alt hvad

han ejede og havde. Fortunatus , da han var 18 Aar gams

mel , ” kunde intet mere fkrive og læſe end et blot Navn , dog

kunde han del med Fuglefang og anden Jagt;" han forlod

ſin forarmede foders Gaard og vilde ſøge fin lykke i den vide

Verden. Hans førſte udfart var , at han tog Ijeneſte hos

en Greve fra Flandern , der kom fra den hellige Grao , og

med ham gik han til Stibs førſt til " Fenedien " , hvor Gres

Den kjøbte ffjønne Klenodier af Fløjel og Guld til ſit fores

ſtaaende Bryllup , og " erdog han havde mange Svenne , ſaa

kunde dog ingen Valft uden Fortunatus ; han var meget ſtik

kelig til at kjøbe og til at tale, der havde Greven en ſtor Bes

hagelighed til , og fik Villie til hannem .” Der Greven om:

-fider kom hjem ” blev der tilredet et ſtort og koſteligt Bryl

lup , og der komme mange Fyrſter og Herrer , der blev Dy.

ſtering , Jorneren , ſtarp Rennen og allehaande Ridderſpil

bedrevet for de dejlige og ædele Fruer." (Paa tydft : "alſo

ward geſtochen , geturniert , und ſcharf gerent und andere

Mitterſpiel getriben vor den ſchönen und edelen Frawen ” ).

Bed flige lejligheder udmærkede Fortunatus fig ſtedſe og

pandt de udſatte Præmier , hoorover han blev yndet af Gre:

den ſamt fruer og Jomfruer , men misundet og hadet af ſine

Medtjenere i Grevens Gaard. Diſſe kjøbte en gammel trædfe

Ridder , navnlig Rupert , at han ſkulde ſkaffe dem denne

fatale Fremmede , ſom tog Luven fra alle andre , af þalſen .

Rupert udførte trolig denne Commisſion . San vidſte førſt

at vinde Fortunati Fortrolighed , og derpaa kommer han en

Dag pludſelig til ham og fortæller ham Noget, ſom Grevens

Canzler meget hemmeligen havde ſagt ham , nemlig : Grea

den haver faaet ſig en ædel og dejlig Buftrue, der til með
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Daver han ogſaa dejlige Fruer og Jomfruer udi fit Fruetams

mer (in ſeinem Frawenzimmer) ; hannem er kommen en Fans

taſie paa , at han ſørger for fin Çuſtru og de andre , ſom ere

hos hende i Fruekammeret , for de yngſte Kammerſvenne ſom

hannem tjene og derfor vil han lade udfkjære de fire

Fruetjenere og ſiden lade dennem tjene Fruerne ligeſom tils

forn . Der Fortunatus forſtod diſſe Ord , forfærdedes han

overmaade ftorligen ” og af frygt for " at man fkulde gjøre

yam til en Capune” flyede han hemmelig bort .

Fortunatus ffyndte ſig og maaede " Calis ” . Der fatte

han fig i et Skib og foer til Engedand. " Han kom til Hoveds

ſtaden i Engelland , ſom kaldes Lunden , der ſom Kjøbmænd

ligge udaf alle Stæder udi Verden at bruge deres Kjøbmanda

ftab.” Ber kom Fortunatus i ondt Selſkab , " og forſatte

alle fine Penninge med dennem og med løſe Qvinder og maatte

derover lide ſtor Urmod." " Han gik til ſit Borſkab og

vilde laane Penninge af hende. ” Da han her ſagde : ” Kjære

Børn henter 06 en Kande Vin og lader 06 drikke engang

med hinanden , ſagde hun til Pigen : Gak og hent ham en

Pot øl og lad ſelet ſlaae i ſig . Det var den Iak han

havde fortjent af hende."

Fortunatus kom fra Engelland til Picardia og derfra

til Bretagne. Her foer han vild udi en Stov , maatte blive

der om Natten , og kom i ftor Elendighed og livs Fare.

Men her vaagnede nu endelig hans Lykke. Jomfru Fortuna

viſte ſig for ham med diſſe Ord : ” Jeg er Fortuna , og fora

medelſt þimmelens Influens af Stjernerne og Planeterne

ere mig forlente ſer Dyyder , hvilke jeg fremdeles maa forlene

en , to , flere , eller alle , efter ſom Stunden og Planeternes

Regjering er til, ſom ere : Visdom, Rigdom , Styrke, Sunds

hed , Dejlighed , og et langt Levnet. udvælg dig et af de

ſer og betænk dig ikke længe , thi Stunden at give lykke udi

er noget nær forgangen .” Saa betænkte han ſig ikke længer

1
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1
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og ſagde : da begjærer jeg Rigdom , at jeg kan altid have

Penninge nok. Strap tog hun en Pung ud , og fik Fortu

nato den , og ſagde : " Tag denne Pung , og laa tit ſom du

tager deri da finder du et Stykke Guld , og denne Pung ſkal

have denne Dyd i alle dine og dine Børns livs Iid , men

naar I. døer , da ikke længer.”

Nu havde Fortunatus Penge nok til at føre Pragt og

Stads med ; han kjøbte ſig ftjønne Heſte, fæſtede ſig Svende,

klædte dem og ſig herlig , og lod ogſaa Heſtene herlig udftaf

fece. Şan begav ſig til Undegavis i Britania (Bretagne)

for at ſee Softugt , og kom naturligðis frem med megen

Bram. Derfra drog han til Hibernia og gik til Patricii

Skjersild ; beſøgte Sancte Jobft i Picardie , kom til Fene:

dien , og foer derfra til Conſtantinopel , at ſee den unge Rej

Ters Kronelſe . Omſider, efter mange Wars Omflakken , hvor :

ved han adftitige Gange var i fare for at miſte Pungen,

kom han hjem til Famaguſta , bygde ſig der et ſtolt Pallads ,

ſom fyrſtelig blev meublert med Boſkab , ſom han lob bringe

dertil fra Benedig . Han giftede ſig med en Greves Datter,

navnlig Caſſandra , holdt et koſteligt- Bryllup , hvor alt gik

overflødigt' til og heller - op , ſom Bonden ſiger. I dette

Egteftab blev Fortunatus Fader til tvende Sønner Umpedo

og Andolofia .

" Der Fortunatus havde været i tólo Dar hos Caſſans

dra , og ventede ſig ikke flere Arvinger , da begyndte han at

tjedes ved at være i Famagufta, enddog han havde allehaande

Lyſtighed med at ride ud og ſpaſere , med fjønne Hefte, med

Fuglefang, med Jagt og Beed ; og han tog ſig for , efterdi

han havde faret igjennem alle chriſtne Rongeriger , at han

vilde ogſaa drage igjennem Hedenſkabet, Præft Johans Land,

det ſtore Indien, det middelſte og det lille, førend han døde."

Paa denne grand Jour kommer fortunatus til Alexane

drien , hvor han ved fine Poſtbare Skjænt og Gaver -ftaffede
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fig Yndeſt baade hos Soldanen , og hos Udmiraldus , rom ,

var den øverſte i landet næſt efter Soldanen. Her forhver:

vede han ſig en leyde , en Jolk , og Paffbor til Fyrſter og

Şerrer i landene, ſom han begjærede at ſee " orog ſaa hen

og kom førſt udi Kejſerens Land i Perſia , derefter i den ſtore

Chans Land af Chalthey , ſiden igjennem den ørk udi India

i Preſten Johans Land , ſom haver Der og tørt land , to og

tyde Ronger , og hver af dem ſtore Land og Folt , mægtige

Stæder og Slotte. Fortunatus ftjænkte Præſten Johan

ſaare ftjønne Klenodier , hvilke de forundrede ſig paa i de

Lande. Han ffjænkte bg Kammerſvendene, og bad dennem,

at de fluide forfremme hannem med Tolk og Bred , at , han

tunde komme til Calitot , ( i det tydjke kaldes det lumbet)

udi de Land og Stæder , Tom Peber vorer. Der var over:

maade ſtor Hede , der gaaer Mænd og Avinder nøgne , der

porer den allerbeſte Peber udi al India med ſaa ſtor Skikkelſe

ſom (maa grønne Vindruer. Der Fortunatus havde feet bette

altſammen , kunde han nu ikke komme tængere"

Der var altſaa Planteværket , ſom der ſtaaer om i Viſen , at

der bagved er Verdens Ende ;

» Gamle Sole ligge der

Og forſlidte Maaners Şær,

Hvoraf Stjerner klippes."

Det anførte Sted kan ellers paſſere for et Bidrag til

Geographia medii ævi. Forreſten er den tydfke Original her

noget udførligere ; f. Er. " Von der Große und unſäglichen

Weite der drener India iſt unglaublich zu ſchreiben , wann,

als man dardon geſchriben findt , begriffen ſy mer Weytte

umb ſich , dann des Kaiſers von Perſia , des großen Chans

von Cathay , des Soldans , und türkiſchen Kaiſers land , das

doch 4 machtig Herren ſeind , mer vermdgend dann alle chris

ften Fürſten , der Babſt , und all geiſtlich Prelaten und darzu

alle Künig und weltlich Fürſten . Was Wunder, Abenteuer,

(
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und Sitten in den Landen iſt , mår ain fondet und groß Sud

von zu ſchreiben ; wellicher aber das gerne wiſſen welle , der

leſe das Buch Johannem de Montevilla , und andere mer Bůs

cher deren die folch land alle durchzogen ſind . Mocht etwan

ains Wundur nemen , warumb nit mer Leut aus teutſchen

fanden auch dahin ziehen umb die Softlichhait der Herren auch

der edlen Frucht willen auch des großen Reichthumb ſo in den

Landen iſt. "

Nu Fortunatus returnerer til Alexandria , bliver

bedet til Sjæft af fong Soldan , og rundelig begaver Sols

danens Quifinder (i Originalen kaldes de "Mamelucken , die

verlogneten Chriſten ”). Soldanen viſer Fortunatus fit med

ſtore Rigdomme opfyldte Skatkammer, og, " der Fortunatus

lovede Kongens Klenodier ſaare , ſagde Kongen : Jeg haver

endnu et Klenodie i mit Sovekammer , det haver jeg tjærere

end alt det I have ſeet. Kongen ledte ham ſaa i fit Soves

kammer git til en Kiſte og hentede frem en ſaare ufjuins

lig (5 : uanſeelig) Filthat uden þaar. Denne bat , ſagde

Kongen, haver den Dyd, naar jeg eller en anden ſætter hans

nem paa , ihvor man da begjærer at være , der yan.

Fortunatus tænkte : O havde jeg den øat ! Şan kunde bel

jævnes ved min Pungs og han ſagde tić Kongen : jeg holder

ſaa for, at haver denne Hat ſaa ftor Kraft, da maa han være

ſaare tung . Kongen ſvarede : han er ikke tyngere end en ans

den bat. Gaa bad han hannem tage ſin Bonnet af, og ſatte

den þat paa hannem. Fortunatus ſagde da : See, jeg havde

itke meent , at han var ſaa let , en heller , at I var ſaa daars

lig , at I vilde fætte den þat paa mig. I ſamme øns

ſtede han ſig i ſin Sallende (der laae paa Nheden) , ſtrar var

ban der ogſaa udi. Dg ftrar han kom i Gallenden , bad han

vinde Segl op ; thi de havde faare god Bind , faa de fore

ſnarlige bort. "
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Fortunatus kom hiem til Famaguſta og levede ser en

god Stund i Berlighed og Glæde. Efter nogle Uars Fore

løb blev hans Huſtru Caſſandra ſyg og døde . ” Deraf bekyma

rede Fortunatus fig raa hart , at han og faldt i en fvær

Snge , den Svingelſyge , hun krænkte ham hans liv Dag

fra Dag.” Paa ſin Sotteſeng kaldte han begge ſine Sønner,

Ampedo og Undoloſia , for ſig , ſagde dem Pungens og Hats

tens Kraft og Dyd , og derpaa ſov hen. Der deres Fader

var død , da ſørgede de , og holdt en koſtelig Hartid , ſom vel

tilbørligt var," Derpaa ſkiftede de Klenodierne imellem ſig.

Andoloſia , ſom vilde rejſe udenlands , ſkulde have Pungen i

6 Uar , og derpaa komme hjem , og lade den ſagtmodige Ums

pedo , ſom blev ſiddende hjemme med den ringeagtede Sat,

have Pungen hos ſig i 6 Xar.

Undoloſia ſatte førſt med ſin velberyſtede Galleyde Kaas

Ten ad frankerig til . Her blev han dog ikke gammel, da han

blev fireret af en Frue, ſom for tuſinde Kroner havde tilſagt

ham et Rendesvous, og i ſit Sted Tendte ham ſin Naboerfte.

Han blev ærgerlig over det Puds blev ham ſpillet og drog

bort. Han kom ſiden til Engelland , hvor han blev forelſket

i Kongens Datter Ugrippina. Hun ved falft og forſtilt

Kjærlighed gjorde ham troſkyldig , fom Dalila Samſon , gav

ham derpaa efter ſin Moders Raad en Dualedriť, og imedens

han ſoo ſaa haardt , at han intet kunde fornemme hvad de

gjorde ved ham , berøvede hun ham Łykkepungen. Undoloſia

vaagnede omſider og opdagede til ſin ſtore forbauſelſe at han

var bleven af med Pungen. Han gav alle fine Ijenere 2f

fted og begav ſig i al Stilhed bort fra landet paa Hjemvejen

tit Famaguſta. Per laaner han ønſtehatten af ſin Broder,

ønſkede fig dermed i Engelland , kommer til Ugrippine , gris

ber hende i ſin Favn og ønſker ſig med hende i en øde ørk.

Derpaa flyve de i luften , og ydes paa en De nær ved

fibernia. Paa denne ø var der Iræer med ſtjønne weble,

11 *
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Agrippina bad ham ftaffe fig nogen at lædffe fig paa. Bare

vil føje hende og ſtige op i Iræet. Paa det Hatten ikke ftal

være ham i Vejen ved at klavre op , ſatte han den paa hens

des Hoved. Han 'ſteg derpaa op , og blot meget naturligt

falder det hende ind at ſige : Gud give jeg var i mit Soves

kammer igjen ſtrar foer hun igjennem luften og kom uden

al Skade til fit Sovekammer igjen.

Her ftod Andoloſia i en Maase. Han gebærder ſig ogs

ſaa fælt not ; forbander den Dag han var fedt paa ; ønſter ,

han havde ſin Broder hos ſiga paa det han kunde dræbe ham

og derpaa hænge ſig ſelv ; thi naar de baade vare døde , faa

hadde Pungen ingen mere Kraft eller Magt. Det Middel,

ſom igjen forhjalp ham til fin Ejendom , bleve hændelſesvis

de ſamme meble , ſom havde voldt hans urykke. Der var

nemlig to Slags weble paa sen , et ſom havde den Natur,

at naar man aad deraf , vofte der porn ud i Panden , og et

andet Slags , ſom havde den Kraft , at naar man ſpiſte dere

af git Hornene bort. Undoloſia tog af begge Sorterne , bez

gav ſeg dermed til London , klinede det ene øje til , ſatte et

fremmed Saar paa , var rved ukjendelig i og folgte førft

ſom en Kjøbmand , under Navn af 2Eble fra Damaſcus,

Printſeſſen de 2eble , der vorer þorn efter , og forklædte ſig

ſiden ſom Doctor, udgav ſig for at kunne curere dette Iile

fælde , Yom ingen anden læge vidſte nogen Recept imod ; fors

18affede ſig faaledes udgang til Printſeſſens Cabinet , hvor

han faae fit Šnit og fik Pungen fat ſaavelſom vatten , der

laae under Sengen , ſom den , hvis Dyd ingen kjendte noget

til. Han ſætter Hatten paa , og flur er han borte med ſamt

Printſeſſen , ſom han ikke reent havde ftaffet af med pornene

og ſom derfor ikke ønſkede at Tee ſin Faders Hof mere , men

heller at ende fine Dage i et Kloſter. Undoloſia ſatte hende

ind i et Kloſter i Hibernia , hvor hun fik et Kammer og en

Pige til fin Opvartning.
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(Dette fortælles paa førſte Side af L Arket (Bogen er

ke pagineret) og der er en lacuna i den danſke. Overſættelſe,

da Overſætteren har ſprungen over ſaa meget ſom et Blad i

Driginalen , hvilket Blad formelder hvorledes Undoloſia ons

ftede ſig " von ainem Land zu dem andern bis er kam gen

Pruge (Brugge) in Flandern , da alle Kurzweil iſt von ſchos

nen Frawen und andern Sachen.” Her diverterede han ſig i

nogen Iid , udruſtede ſig derpaa prægtig , og drog hjem til

ſin Broder , ſom var hjertelig glad ved hans Komme , og i

Betragtning af de Farer det var forbunden med at have Pune

gen i ſin Værge , var han ganſke villig til at lade Undoloſia

beholde den endnu længere. " Der Andoloſia hørte de Oro

o.f. v. heder det faa i den danſke udgave . )

Nu lakker det ad Enden med Hiſtorien . Undoroſia veb

fin Pragt og Bram og ved ſit Held ved Iorneringer , Dyftes

ringer og Ridderſpil , da han altid var den gjævefte Svend,

fkaffede ſig mange fiender og Uvindsmænd blant andre Rid:

dere . Engang blev han paa ſin øjemrejſe til Famaguſta

forraffet af to Grever , ſom fangede og pinede ham ſaa

" gruelig ” , at han tilſidſt aabenbarede hvor han havde ſine

ftore Rigdomme fra. De tog da Pungen fra ham og aftalte

med hinanden , at hver af dem ſkulde have den i ſep Maanes

der. Da Umpedo hiemme mærkede , at der var Uraad paa

færde med hans Broder , da , for at Hatten ikke ſkulde falde

i diſſe Boldsmænds þænder , kaſtede ban den paa Jiden og

brændte den op. Han døde kort derefter af Græmmelſe.

Andoloſia blev af den ene af Greverne quart i Fængſelet.

Pungen havde altſaa nu miſt fin magifte Kraft. Greverne,

ſom ikke vidſte denne Sammenhæng , beſkyldte nu hinanden

for Falſknerie og Skalkeſtykker , og foer ind paa hinanden

med dragne Kaarder. Den ene blev dødeligt ſaargjort, og den

anden blev ogſaa ſtraffet paa livet fordi han havde myrdet Un

boloria, ſom havde faaet i ftor Naade hos Rongen af Cypern.

>
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I denne Ertract er ſommeſteds talt om den tydfke Orta

ginal , og der er heller ingen Ivil paa , at den danſke fors

tunatus jo er overſat af tysft , paa hvilket Sprog den ældſte

udgave er af 1509. Görres , i fin Bog Die teutſchen

Wolf8 6 å dyer , nævner en franſk Fortunatus af 1670 , en

italienft af 1676 , og taler om Fabelens werde i den engelſke

Litteratur. Jillige anfører han en Fortælling af Geſta

Romanorum , der enten har tjent til Mynſter for fortunas

tus , eller er øſt af ſamme Kilde ſom den * ).

Da nogle Littoratorer tillægge Bogen en ſpanſt Oprins

delle og andre en engelft , har Görres vejet Grundene for

og mod , og til ſidſt fremſætter han denne Mening : " Alt det

Anførte peger hen til en nordiſk Oprindelſe ; men at Digte

ningen egentlig ſfulde være af engelft Ophav, derimod ftriber

ifær et Sted ; der nemlig , hvor Unboloſia begiver ſig til det

engelſke Hof : da thett er ſo manige ritterliche Zhat , daß er

für al ander gelobet ward , und wiewol es alſo iſt , das

kain Volt auf Erdtrich iſt, das ftolger und hochfertiger, nya

mant keinen Ehren gunnen noch zulegen mag , dann ynen

ſelbſt, noch dann ſagten ſy große Ehr von Undoloſia , vox

der großen Kühnheit , ſo er im Streiten begangen het , doch

ro ſagten fy), es wer ymmer Schad , daß er nicht ein engliſch

Mann were , vann ſy bermaynen , daß kain beſſer Volt auf

Erdtrich Tey , fann ſy **) . Et Sted , ſom udentvil ingen

Engellændez vilde have ſtreven ; naar det kun ikke er et ſenere

Jillæg . Bed poffet i Bretagne levede formodentlig For:

fatteren i den førſte galvdel af det 15be Larhundred. Man

ajender den betydelige Rolle , ſom bertugerne fra Bretagne

*) Conf. Grimms Kindermåhrchen II. 185. ſamt į

Anhanget .

**) Jeg har anført dette Sted efter Indſen ; thi i den

danſke Fortunatus er det forkorteta
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fpitle i Poeften ; i det de fra Normandiet af, fom felv igien

var oprindeligvis en brittiſt Colonie , erobrede og beherſkede

Engeland og gjorde deres Sprog til " şoffprog ; ſom ogſaa

hele den romantiſke Kreds af Digte om Rong Urthus og det

runde Bords Riddere der bleve uddannede , og gik ud derfra.

" Romanen hører faaledes nok til den nordfranfte litteras

tur , og ved dette lande Forbindelſe , paa den ene Side med

Engettand, paa den anden med Spanien, fatter man Bogens

tidlige Overgang til begge diſſe Riger , og kan forklare fig ,

hvorfor man ſiden glemte hvorfra den egentlig fired ſig .

” Vi ſætte Bogens egentligę udarbejdelſestid i den førſte

Kalvpart af det 15de Warhundrede , paa en Iið da Montes

villas Reifer ſynes ret at være komne i Omløb og begyndt at

opvarme Phantaſien. Det yar derfor naturligt , at falde

paa den Janke , at overdrage Reiſepoeſien i et eget Vert,

og dertil var da Ideen om hin berekjole ( i Geſta Romanorum)

faare godt anvendelig. Fortunatus's Rejſe gaaer næſtenbel til

alle de lande , fom Montevilla beſøgde , ſom Egypten , Ura

bien , Indien , Tartariet og Præſt Johans Land.” 0. l. 0.

Saaridt af Gørres , ſom forreſten l . cit. pag. 73 tillæge

ger Skriftet alt for megen Værd. Fabelen ſiger han

iler ſom en ret Vind raft frem fra land til Band , idet Inds

bildningskraften ingen Omkoſtninger ffyer og paa ingen Maade

lader ſig genere af de tre Enheder ; i det Opfindelſen er bele

dig og Sandlingen godt anlagt og udført ; og en kjæl fri

Uand ſtraaler frem af det Hele. Hører Digtet ikke juſt til

den beſte Iid , taber Poeſien ſig end ofte i det Eventyrlige

og i Reifebefkrivelſetonen , faa er det Hele dog af megen

Værdie , og i ſig relv fuldkomment *).

-

*) I Bibl. de's Rom. , Auguſt 1787. pag. 74 gives den

ogſaa et godt Skudsmaal , da der ſiges : det er en af de

behageligſte af de menige Mandø Romaner , ſom i ſaa
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af Muſeum für altdeutſche litteratur ; B.

S. 281 i Noten fees , at en ny Bearbejdelſe af Fortunatus

er indført i Journalen Phoebus for 1803 6te Hæfte.

Nu har jeg kun at lægge til , at efter Magnæi Vidness

byrd i hans Ercerpta ur Søgum No. 576 b er fort us

natus Saga Lar 1690 bleven overſat af Danft paa 16

landſk ; og at den paa Svenft haves trykt flere Gange. Den

ældſte ſvenſke udgave jeg kjender , er trykt !. I. 1694. 167

S. 8vo.
En nyere er i den ſtockholmſke Boghandler Seger :

dahls Catalog anſat at koſte i Dal. 16 øre.

c) R011 g Apollonil 6 .

Denne Roman er i græft Smag , Scenen er i lilleaſien

og Perſonernes Navne ere græſke. Den forekommer mig

meget tjedſommelig , men jeg reer , at Undre ere af modſat

Mening ; udgiveren f. Er. af de oftciterte Melanges Tom . O

pág. 264 dømmer ſaaledes : " Vi har fundet nogen Intereſſe i

denne Roman den bærer Præg af en reſpektabel Alder:

dom ."

Uideren angaaende bar d'Drville ret. Godofredus Vis

terbienſis y ſom levede i det 12te Seculo , fandt denne Fors

tæling for ſig og verſificerte den i ſin Strønike. I latinje

Proſa er den indrykket i Geſta Romanorum. Paa Græſt

er den dar 1500 udfærdiget af en Conſtantinus fra Creta og

trykt i Venedig 1534. Paa Franſk er den førſte udgave uds ,

kommen i Genf i Qvart uden Xarstal , den anden er af 1530

i Octav,

ſ tydft folut Stil er den trykt i Augsburg 1471 i Folio,

og i tydſke Vers er den bleven udſat ved Pas 1400 . Prøver

1

lang Iid har moret vore gode Forfædres Indbildnings

kraft. Cabarre hur deraf taget Ideen til ſit vaffre

Poem Tong * t et Feliwe.

4
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af dette tydſte Poem har Reichard indført faabel i Bibl.

der Rom. 2ode Bind , ſom i den 1779 i Leipzig udgivne

Buch der Liebe.

Paa Danfe haves en udgave af 1627 i Karen Brahes

Bibliothek. En er der af 1731. Den jeg har for mig ſiges

" prentet i dette Har”. Den er 6 Urk i Octav og var føls

gende Iitel : En dejlig og ſkjørt Biſtorie om Kong Apols

lonio, i hvilten Lykkens Sjul og Verdens uſtadighed bee

fkrives ; lyſtig og fornøjelig at læſe og børe.

d ) Iſabelle.

Iſabella var et tyrkift Fruentimmer , og Andreas , en

- Kjøbmand fra Hamborg, Torn fra det øjeblik han faae hende,

blev dødelig foreltbet , gav ſaa meget Guld for hende, Tom

hun vejede. For at ſkaffe ſaa meget Guld tilveje ſolgte han

fit Skib og alt ſit Gods og endda manglede han en Skaals

pund i den accorderte Vægt. şan gik nu ſom et fortvivlet

Menneſke op og ned af Gaderne , da han , ſom her var frem .

med, ikke havde mindſte udſigt til at kunne faae det manglende

Guld tilaans , og uden det kunde han ikke faae ſin elſkede ·

Iſabelle. Hændelſeviis er han ſaa lykkelig at ſtøde paa en

Jøbe , der kjendte hans Folkefærd , og ſom forſtrakte ham

med det manglende Guld , ” med den Condition , at Andreas

naar 7 Har vare omme fulde give Jødén ligeſaa meget les .

vende Chriſtne Menneſketjød igien ."

Nu modtog Andreas da fin dyrekjøbte Iſabelle og ſejlede

med hende ad Hamborg til. Her blev han for fit ſlette Kjøb.

mandſkabs Skyrd plat forſkudt af faderen og maatte nogen

Iid ernære ſig kummerligen. Omſider var der trende af

Byens rige Kjøbmænd , der ikke vare ſaa følesloſe ved Iſas.

belles overvættes Dejlighed ſom hendes Svigerfader ; de ude

ruſtede et Handels-Skib , ſom de overlod Andreas at ſøge fin ,

Lykke med paa ny i den vide Verden.
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1
Ber faaer Fortællingen ſom et Slags boccazife udſeendes

ikke at Iſabelle er tilſinds ſom de fleſte Damer i Decames

ron , hun er tvertimod den perſonificerte Dyd og ærbarhed

felv , men her ſpilles en Intrigue , mage til dem Boccaz har

ſaa mánge af. þun ſætter ſine liebhabere ftævne til en og

den ſamme Uften , ſaaledes at den ene indfinder ſig ftrar efter

den anden , og ved ſin Snedighed fik hun dem , førend de

kunde komme til at ſkride til Jerten , til at ſkjule ſig hver i

fin Dragefiſteſkuffe. Sendes Bert, ſom var Dpfinder af bette

Puds og havde ſtaaet hende trolig bi , bragde ſiden Drages

kiften med de tre Kjøbmænd i til Joros. En Idee , ſom lige

ner Shakespears de lyftige Soner i Windſor.

Andreas kom efter nogle Lars Forløb hiem, fatter Misa

tanke om , at hans kone i hans Fraværelſe ikke juſt havde

taget Penelope til Mynſter i ſin Bandel, og i fin Forbittrelſe

berover forlader ftrar Hamborg igjen . Paa Søen bliver hans

Skib taget af en Vigierft Kaper og han bliver Slave. Iſas

belle forklæder ſig i Mandfolkeklæder og rejſer ud i den vide

Berden for at opſøge ſin mand. Hun bliver ogſaa opbragt

af et algierſi Sørøverſkib , bliver, i Ulgier foræret Baſſen,

tommer der for fit tækkelige yndige Væſen og Duelighed i

fine Forretninger i ſtor Yndeſt hos Baſſen , bliver hans Fulds

mægtig , og har her Lejlighed til ukjendt at viſe Andreas,

ſom befandt ſig blanột andre ringe Slaver , ftor Ijeneſte.

Baſſen døer , og den formummede Iſabelle vælges af Indo

byggerne i hans Stedt Nu kommer ovenomtalte Jøde hæne

delſevis til Algier , faaer Andreas at lee , og , da de 7 Kar

ere omme , fordrer det belovede chriſtne Menneſkekjøt . Her

er Undreas ſtædt i megen angſt og Nød. Den ny Baſſe

retdede ham ved følgende Erklæring til Jøden : " See , der

Dar Du en Ragekniv , ffjær nu et Pund Kjød af andreas

hvor Du lyfter , men ftjærer Du ſaa meget ſom et Gran

enten over eller under et pund i førſte Slaar , tal Du døer.
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om Du havde hundrede Liv ." Dette torde Jøben naturligvis

ikke sove paa , og afſtod fra ſin Fordring .

Iſabelle gav ſig derpaa tilfjende for ſin mand, og rejſte

med ham hjem til Hamborg , " hvor Andreas ſiden boede

mange .Har i kjærlig Velſtand, og døde vel ved Ulder, og ere

deres ufkom der endnu paa denne Dag. "

Iitelen paa det Exemplar, jeg har for mig, er : Siſto:

rie om den dyrekjøbte Iſabelle, hvis Dejlighed var uud :

ſigelig , hvis Rydſkhed ubeſkrivelig , og hvis Uprigtighed

uforanderlig imod hendes Sosbonde. Samme Siſtorie

er i Begyndelſen meget lyſtig , i fremgangen meget bes

drøvelig, men dog i udgangen meget glædelig. Kjøbens

havn , trykt ubi pans Kongl. Maj. privilegerede Bogtrykkes

rie Lar 1735. 25 Ark 8vo. En foregaaende udgave, trykt

1921, uden Irykkeriets Benævnelſe , beſtaaer ligeledes af

of Urt 8vo.

e) Siſtorie om tvende Kjøbmænd.

Om dette Eventyrs høje zelde , og Emnets forſkjels

lige Bearbejdelſe af Boccazio, Shakespear, og andre, gives

Underretning i Brødrene Grimms Uitdeutſche Wålder

I. 35-71. II. 181-84 .

Den ældſte danſke udgave af denne Biftorie har følgende

Sitel : En ſkjøn iſtorie om tvende Rjøbmænd og om en

ærlig og dydelig Qvinde ; og hvorledes det gik den ene

Rjøbmands Suſtru udi hans fraværelſe, og hvad falſt

og Svig dem baade vederfaret er . Nu nylige af Tydffe

paa Danſke udſat. Prentet i Kjøbenhavn af şans Stocela

man 1599. (2 Art i fille Octav).

I Tydfken heder denne i Panzers U nnalen pag. 55

» Ein liepliche Hiſtori und Wahrheit von vir Kaufmendern ”,

og pag.237 " Ein chriftliche Hiſtorie von fier Kaufleuten ” ;

og rigtig nok begynder.Fortællingen med fire, Conradus fra
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fŞiſpanien , Borchard af frankerige , Johan af Florents , og

Ambrofius af Genai (5: Genua ) , ſom om Faſtelavns Sib

traf ſammen i Paris i eet Herberge , men Hiſtorien tager

frar ſaadan en Bending , at Conrad og Borchard forſvinde,

og den liden Intereſſe , Pieſen har , drejer ſig om Johan og

Umbroſius. Denne ſidſte , da de kom til at tale om deres

fraværende Huſtruer , priſte meget fin ſones Ryofthed og

tugtige Sind. " Da ſvarede hannem Johan af Florenz : Kjære

Ben ! Du holder faare meget og ſtort af Din Huſtru ; jeg vil

vedde med Dig om tuſind Gylden eller og mere , er det ſaa,

at Du vil bie mig her i 4 uger, da vil jeg ride til Genai, og

vil fuldkomme al min Villie med Din Huſtrue.” Umbroſius

indgik Beddemaalet. Johan rejſte til Genua , ſtial nogle

Umbroſii dydige Kone tilhørende Klenodier , ved hvis Frem

viſelle han fik Umbroſius til at troe , at han havde tabt Veda

demaalet. Ambroſius , forbittret over den formeente Utro:

ftab , iler hjem , og befaler en fin tro Svend at aflive ſin

Kone . Hun overtaler Svenden til at lade ſig leve. " Der

nu Qvinden var ſaa løft fra Døden , da gik hun bort elendig,

og overtænkte udi mange Maade , hvad hun vilde gjøre , at

hun ikke ſkulde blive kjendt ; og derefter lod hun ſig gjøre

Mands Klæder , demn drog hun paa , og vandrede ſaa i det

Elænde . ” (5: i landflygtighed) ,

Under Navn af Hr. Frederik kommer Umbroſii Huſtrue

'i et fremmed Land til ſtor ære og Værdighed . Johan fra

Florents kommer paa Handelens Vegne til ſamme Land , og

byder de ſtiaalne Klenodier fal; Fr. Frederik lader Umbros

ſius hente fra Genua , og giver tilkjende hvem hun er : Hr.

Frederik gik ind udi fit Rammer , førte ſig af alle ſine Klas

der, og gik derefter nøgen ind igjen udi Palladſet for Kongen

og for al Folket ſom derinde var , lige ſaadan ſom Gud havde

kabt hende. þun billede Kongen med ſtor Tugt, og alle de

į Salen vare bleve faare forfærdede, og kunde ikke nokrom
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forundre fig paa det overmaade ffjønne Billede , ſom kom

som et nøgent Legeme gaaendes ind for dennem , og havde

ikke mere paa ſig , end et tyndt Silke , hvilket hun havde

ſvøbt neden om ſig .” Hun fortalte nu fine Fata fór Kongen,

og da Johan , ſom blev hentet , ikke kunde benægte Factum ,

befalede Kongen han fulde henrettes .

Foruden den anførte gamle danſke udgave af denne si:

ſtorie , haves den ogſaa trykt i Kjøbenhavn 1738 , og flere

Gange med den Jidsbeſtemmelſe " trykt i dette Lar."

f) Xolanie

Den udførlige Ditel lyder ſaaledes : En ſmuk Biſtorie

om Roſanie , født af kongelig Byrd , opfoſtred af en

Bonde , tjent ved fandens Sjelp for Spindepige og om :

fider en regjerende Dronning , af italienſk pas danit

overſat af Baſtian Stub. Irykt hos Willads Jerſin ,

univ. Bogtrykker , Qar 1708. 93 S. 8vo.

En meget kjedſommelig Roman , og da Overſættelſen

er faa gjennemſpækket med franſke Ord , dem Bonden ikke

forſtaaer , er det næſten ubegribeligt , hvorledes den har fun:

det vej ud paa landet. at den virkelig er kommen berus

veed jeg vift , da jeg meget godt erindrer , jeg i min Barn:

dom med megen Deltagelſe læſte om den Vaande Roſanie par

beſtædt i , da hun havde glemt Ordene Ricdin : Ricdon ,

og altſaa " med. Hud og Haar og Krop" fkulde ifølge Gons

tracten høre den lede Satan tir. Fandens Hjelp, ſom om

tales i Iitelen , beſtod nemlig i , at da hun var i Forlegena

hed med fit Spinderie , kommer Fanden i en Cavaliers Skiks

kelſe og laaner hende " en Baguette" eller Pidff , foin havde

den " Propriete ” eller Egenſkab , at ſaaſnart man rører ved

Hør eller Şamp med den , ſpinder den ſaameget man vil fors

lange af Smuthed og finhed ſom det allerbedſte. Naar

hun efter tre Maaneders Forløb leverte ham den tilbage,
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ftulde hun ſige : See her, Ricdin - Ricbon ! her et ederf Blake

guette ! og hvis hun glemte Navnet , ſkulde hun være fors

bunden at følge ham. - Hun glemte rigtig nok Navnet, men

fit det dog hændelſespis igjen at vide før Iiden var omme.

Ovennævnte udgave af 1708 er udentvil editio princeps.

En ſenere har jeg for mig af 1735 , ſom Johan Bircherod har

fat fit Imprimatuc paa. Den beſtaaer af 7 Urk og er for:

øget med et Tillæg eller en anden Part , hvori der blant ans

det handler om en ſaakaldt "Philoſophus , der falſkelig ans

gao , at en Kortel ſturde færdiggjøres , ſom ſkulde bære

Vidne om Qvindernes Kjærlighed (eller utroſkab ) mod deres

Mænd." Som bekjendt , er dette et Iræk , der ogſaa fores

-kommer i ugelſpejls Hiſtorie .

Dverſættelſen af Rolanie blev ſaaledes bedømt af Wads

#jær i hans poet. Skueplads S. 67 : " Den , ſom har

givet os paa Danft Romanen Roſanie , ſynes alt for meget

at have tejet ud fra det man kalder genius lingvæ , hvorpaa

jeg vil give et latterligt Efempel : Der fortælles , at Roſa .

nie i Dejlighed overgik alle Damer og foffrekener i Dette

giver han ſaaledes : " Hendes Dejlighed blev de Smukkeſtes

Stjønhed til en Mortification og Dødgjørelſe ”. Den ſpan :

fte Højtravenhed kan klinge vel nok i ſit Sprog , men er alt

for urimelig i det Danfte ."

Grimm , ſom i Kindermårchen I. 253 anfører et

Fort Eventyr , hvori der ligeſom her er et Nicdinricdona

Dptrin , citerer i Unbanget S. LXVII den franſke Roman

af ſamme Indhold i Mle. l'Heretiers Tout tenebreuse.
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Her
. 5. Bibelfte Romaner.

a) Joſep bs giftorie.

af den et en udgave i den hjelmſtjerneſke Catalog II.

8. 731 af 2ar 1657. En udgave har jeg for mig af 1735.

2 Art i Octav , under Titel : Joſephs Siſtorie , hvorledes

han blev ſolgt og ſiden igjen forløft af fængſel, og dog

kom til ſtor Dignitet og værdighed ; men , ſaaſnart man

vender Titelbladet om , har Bogen følgende Rubrik : Alles

naths iſtorie , hvorledes Joſeph blev ſolgt og igjent

forløft af fængſel, om hans Giftermaal og endeligt ;

en liflig 3iſtorie fuld af Chrifti og bans Brude Semmes

lighed .

Den ſidſtanførte Iitel ſtemmer overens med den tydſte

Originale. Den heder : Die Siſtorie affenarb , von Jou

rephs Verkauffung und Wiedererloſung aus dem Rerler ;

von ſeiner Seyrath und Ausgang. Eine liebliche Siſtos

ria voller Geheimniſſe Chriſti und ſeiner Geſpons.

Bogen er af faa gammel Herkomſt, at den ſtaaer i Vin

centii Bellovacenſis Speculum Hiſtoriale Lib. II. , hvor:

fra den af Fabricius er taget og indført i hans Codex psex

depigr. vet. Teſtamenti pag. 774 Seqv.

af dette Wmne udarbejdede Philip af Zeſen fin Xar

1670 førſtegang udkomne 2 frenath , det er joſephs og

uffenath 6 stjærlighed og leonets iſtories

hvoraf man har danſke udgaver af Aarene 1711, 1729, 1776.

Jeg har beſkrevet den udførlig i fris for Marts 1795,

og erindret , at den al ſin uſſelhed og Smagløshed uagtet

holdt ſig i ſkikkelige Folks Huſe indtil den maatte vige plads

ſen for Pamera og Clariſſe. (See Schonaus lærde

Fruentimre S. 948 ). *)

*) & abfejær i fin Poetiſte Stueplads pag. 67 roſer

uffenath , og ſiger , at den baade i benſeende til
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b ) Jefu Barndom Siftorie.

Seraf har man en udgave trykt hos Gotfried af Semen

1503 under Sitel : Sær begynnes af Joachim och affiante

Anna og aff hwat Slect the ære fødh oc aff cheris Lef

neth Oc faa aff Jomfru Marie Lefneth oc aff vor Ser:

res Jeſu Barndom.

Şeraf Noget til Prove : " Een Dag giinghe alle Børs

nene ſammen og læcthæ och toge Iheſum meth them och giinghe

uth ' paa Marken ther Tom Leer oc lim laae graffuet. Bord

Herre ſætthe régh ther nedher och han tog met fiine Hender

aff lim og Sordh och try&te thet tiilſammen och han gjorde

ftjønne (maa Fwgle liigherwiis fom the flwc i Marken,

Iher the andre Børn thet ſaghe , at Iheſus haffde gjort faa

fføne Froglæ tha loe the therat och wilde gøre andre Froglæ

effter hans. Thet var Jødernes Sondagh ther then leegh

fede , tha kom gangende een gammel Jødhe och ſaa thet ath

the foo legtha, och fagdhe : " I holle ikke Søndaghen hellig .”

Dc ban wor wræd oc ſtraffede them at the wore Dieffuelſens

Børn. " I bryde eders Helghedag thermeth oc fortørne Gudh

møget. Iheſus ! thet gør thw . The andre Børn tage alle

Efftherſyn aff teg oc bliffue alle fortabede." Iheſus ſvarede :

thet weth Gud om thu holler thin Søndag (wo hellig Tom

Jeg ; thu ſcult icke robe offuer meg. Then gamle føde

løb ftrar tiil oc wilde hefne reg offuer Iheſum og ſpille hans

Lægh oc bar upp ſin Fod oc wille træde hans Fugle. Ihe:

ſus flo fine Bender ſammen , oc lagde eth Ord , laa fiinghe

the liif och Fjære oc fluæ op imod Solen iblant andre Fwgle.”

I en ny udgave af 1773. 62 S. 8vo hedir Iitelen :

Vor Serres og frelſeres Jeſu Chriſti Barndoms Bog,

1

Materien og Stilen er fornøjelig. En mindre blið og

langt rigtigere Dom bliver der fældet over den af Eil.

ſchov i hans Philofoph. Brede S. 239 i Notent
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tilligemed en liden hiſtoriſe Beffrivelſe om Joachim og

Anna , af hvad Slægt de ere fødde ; iteni om deres Dar:

ter Jomfru Maria , hendes Barndom og levner.

Heri er Sproget moderniſeret. Iil Prove leveres hers

af Beſkrivelſen over Jeſu Perſon S: 53 :

” Han var dejtig og beqvemmelig i alle Maader ; han

var en dejlig ſkjøn Mand, ſaa at aldrig noget Menneſke havde

ſeet hans lige af Skabning . I hans Opvæft var han maa:

delig . Han havde et dejligt anſigt og et faurbrunt þaar,

lidet kruſet , og altid laae det ligeſom det hadde været nys

kjæmt. Þans Øien vare overmaade ſkjønne , de vare blaa

ſom şimmelfarve og ſkinnende ſom et lys , ja ſom Jacobs

Stjerne ; han var hvid i øjnene ſom den hvide Melk og klar

ſom et Spejl. Şans Mund var ſkjøn , hans læber røde ſom

Roſer. Şans Kinder vare røde og faure. Han havde et

dejligt brunt Stjæg , der var rede og vel tilmaade langt.

Hans Hals var ſtjøn og hvid. Hans Hænder vare rene for:

uden Smitte . Hans Fingre vare ſmalle og lange. Hans

Liv var bequemt ; ja hans Şoved , þænder , Fødder, og alle

hans Lemmer vare overmaade ſkjonne og øvede i alle Heflig:

heder. De der omgikkes med hannem , de lovede hannem og

hans Sæder. Hans Klæder vare altid rene ; hans Kjortel

var raa (muk , ſom den Dag hans Moder iførte ham den ; og

ingen Sko laae man ham bære fra hans Barndom ."

Peder Syv i den Danſke Boglade (ſom er i Manu:

ſcript i univerſitetsbibliotheket) anmærker om dette Skrift :

a ) at Meget om Mariæ Forældre er taget af Protevanger

lió Jacobi ;

b) at Anecdeten om Bonden ſom ſaaede og Maria bad ham

gaae hiem at høſte zc . er foreſtillet paa Roeskilde Alter:

tavle ;

c) at man har lignende apocryphiſte Viſer , og deriblant

en hvori det heder :

I 2
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Den bane flog ud fine Vinger og gu!

forinden Guds Fooſe16 Time ;

Serodes faldt af ſin kongelige Stol.

Hvad Bogens Ulder angaaer , da ſtrækker den ſig op til

de førſte Uarhundreder efter Chriſti Fødſel ; den er bleven til:

ftreven Matthæus , men Kirkefædre og Paver har forkaſtet

den ſom manichæiſt og kjætterff. Mahomed derimod gjorde

Brug af den ved at udfærdige Koranen: Martinus Polonus,

ſom levede ved Midten af det 13de Aarhundrede , taler om

den ſom en almindelig læft Bog , og en Kartheuſer - Munk,

navnlig Philip , der levede i Begyndelſen af det Tamme Har:

hundrede , udſatte Bogens Indhold paa Rim , hvoraf haves

Prøver i Docens Miſcellaneen zur Serdichte der

teutſch en litteratur 2ter Band S. 66-98. ( conf. Sen.

Litt. Zeit. 1810. No. 110 pag. 279) . fit fædvanlige

billedlige og efalterte Sprog taler Görres om Bogen page

251 - 56 ,

c ) Bistorie om Judas.

1
Den udførlige Iitel er : En kort og mærkelig giſtos

rie om der flemme og forgiftige forræder Judas, han16

Afkom (1 ; Herkomſt ) Fødſel og levnet og hvad Synder

han haver bedrevet i denne verden fra hans Opvært

indtil han blev Chriſti apoſtel. Irykt i dette Xar. Et

Itu

Urk 8vo.
gani

tit

De Synder han bedrev , vare , at han dræbte førſt en

Rongeſøn i landet Skariot (af hvilket land han havde ſit

Tilnavn) , derpaa ſin egen Fader , ſom han ikke fjendte , og

giftede ſig raa med ſin egen Moder ligeſom Dedip. ” Det

var heber det ſaa paa den Tid Guds Søn gik her paa

Jorden og forkyndede Menneſkene , at de formedelſt en alvor:

iig Poenitentſe kunde bekomme Sude Naade og Venſkab, i

hvor ſtore deres Synder ens vare . Hannem kom Judas's

July

legte hai
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Moder ihu , og ſagde til Judas : efterdi du er det menneſke,

ſom ſaadan Synd og Ondſkab haver bedrevet , da gak til Jea

ſum , han er en ſand Prophete , og forlader dem alle deres

Synder , ſom ville komme til ham . ” Judas fulgte fin Mos

ders Raad, og blev en Chriſti Apoſtel, men lod dog ikke ſine

Stjelmſtykker fare.

Ut denne legende , ſom man ogſaa finder hos det 140e

Seculi Skribent Matthæus Weſtmonaſt (edit Francof. 1601

pag. 47-48) , i det 17de Larhundrede har været overſat paa

Danje , Tees deraf , at den omtales i Peder Syus dantie

Boglade. Han giver den det Skudsmaal , og det med Foje,

at den indeholder mange urimeligheder. Samme fordøm

melſesdom fælder han ogſaa over

d ) pilari iſtorie,

En kort Beſkrivelſe over Pilati fødſel , Serkomſt,

Levnet og Endeligt , faeveliom og Jeſu Chriſti uffyl.

dige Dos og Pine, om hans Opſtandelſe og Zimmelfart,

og mere, som denne Giſiorie indeholder. (Kjøbh . 1663,

1732 , og endelig trykt hos $. I. Graaes Efterléverſke. 32

S. 8vo) , i hvilken han udpeger den Omſtændighed , at Iibe:

rius og Veſpaſianus antages at have levet paa een Iid , og

at Veſpaſian kaldes Konge i Galilea. Hvad de 3 Orme ans

gaaer , ſom ſaa æfelt befkrives at have hadt deres Bopæl i

Veſpaſians Næſe , da ſiger Peder Syo : " Derom ſtaaer Ina

tet 508 Svetonium , ſom nøje har optegnet Uit , endogfag

det , ſom ringere haver at betyde , i Kejſerens Hiſtorie. "

Pilatus's førſte Entree i Verden er den ſelv ſamme fom

Judas's , han dræber en Prints , han blev opfoſtret med.

şan ſendes ſiden ſom Gifſel til Kongen i Frankerig ; her

legte han Skaftavel med Kongens Søn ; dem kom nogle Oro

imellem ; Pilatus tager Javlen og ſlaaer den unge Hertuz

12 *
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I

i Hovedet , ſaa han døde af Slaget. Et Iræk, fom er

taget af Diger Danftes Krønike.

En væſentlig Del af denne Hiſtorie beſtaaer i Legenden

om den Qvinde Veronica , der havde Chriſti Billede paa en

Klud ikke malet , men Seſus havde taget Kluden , trykket

den paa fit anſigt, og indpræget den fit Portrait.

*

De tvende her omtalte Bibelromaner , om allenath

og Pilatus , har man fra det 130e Seculo af ogſaa hadt

paa Islandſk. De ere nemlig bleven indførte i det meget

vidtløftige berømte Verk Stjørn , ſom vel endnu er utrykt,

men hvorom man har en udførlig Notits af Harbo i Då n.

Bibliothek stes Stück . pag+ 5-17.

Forfatteren , Brand Johnſen , der døde 1264 Tom Bis

flop i polum , udarbejdede dette Verk efter den norſke Kong

Sagen Magnuſſens Forlangende og lagde derved iſær 3 Ber:

ker til Grund , nemlig Bibelen efter Hieronymi Overſæt:

telſe , Petri Comeſtoris Hiſtoria Scholaſtica , og Vin:

centii Bellovacenſis Speculum hiſtoriale.

Den Ullenaths - Hiſtorie , ſom Præſten Thorſten Ketil:

fon udgav i golum 1756 , er en Overſættelſe af den moderne

banfte.

e) Jeruſalems Skomager.

Ved Siden af de tvende foranførte, ved deres Forbry:

derfer -mod Chriftus navnkundige Perſoner , er det paſſende

med et par Ord at berøre den tredie , hvorved Kløverbladet

bliver fuldt. Denne tredie er den Skomager i Jeruſalem ,

Uhaſverus ved Navn , .fom , da Chriſtus bærende fit Kors

vilde hvile fig op til hans Hus , jog ham bort , over hvilken

Umenneſkelighed Chriſtus dicterte ham den Straf , at han

fkulde vandre om til den yderſte Dag . Han beder da i

NE
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Sydfitand den evige føde , paa Franſe le Fuif errant,

paa Eatin Judæus immortalis.

Det emne , ſom her kortelig er anført , udgiør en

Almuesroman ſaavel i Sydfkland ſom i Frankerig .

I Bibl. des Rom. 1777 Juill. Second Volume pag. 6

erindres : " man kan ikke nægte , at dette er en aandelig Ro:

man (Roman de Spiritualité , ſom vi her har kaldt bi:

berſk Roman) ; thi viſtnok er det et eventyr , men det

er grundet paa det ny Teftamente , og anſees ſom et Bevis

paa Guds retfærdige Domme. ”

Saaledes ſkriver Hc. Paſtor Blicher i Randlev i Iris

for Februar 1796 :

Jeruſalems Skomager tjende alle (her) af Renomeen

og mange af egen læsning. "Jøſſes ! Faar!” – ſpurgde

mig forleden en Kone meget alvorlig " Q han et rele te ?

faa Som læje næji aa a læjer jou .” ” Jeg forſikkrer Ser

i al Sandhed , at det er bar pure Digt.” . " Ua ! de fa a

flet et trou . I haa kund en udenad ſien a var en betė jæn :

En Skomager har jeg været

Boet i Jeruſalem ;

Chriſtus haver jeg vanæret,

Bar, en Gudsbeſpotter flem .

" Bold , hold ! jeg hører not , I tan den."

Det var Skade , at Hr. Blicher bad Konen holde inde ;

thi ellers havde vi nu kunnet læſe det hele Poem ; men paa

den anden Side kan man med Føje paaſtaae, at derved er

intet Stort tabt , da det førſte Vers notlom antyder Nyhed,

Slauhed og ufjelbed.

Det ſom jeg har for mig er en proſaiſe Piece med Iitel :

Sanddru Beſkrivelſe om en Jøde, ſom var født og baa:

ten til Jeruſalem , ved navn Ubafverus, hvilkent per :

93
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pouligen haver været nærværende tilſtede , da Chriftus

blev korsfæſt , og indtil denne Dag ved livet er bleven

ophold in . nu nyligen forbanſket. Kjøbenhavn 1631. 4

Blade i Quart.

Efter en anden Maade , ſom dette Eventyr fortælles

paa , var Jøden ikke Slomager , men Filati Dørvogter , og

ſkal da have givet Chriſtus et Slag da han gik ud , med de

Ord : Skynd dig og pak dig bort. Efter denne Beretning

hed han Cartophilus indtil han ſiden efter fin Omvendelſe er

bleven døbt og kaldet Joſeph .

Den ældſte Skribent , ſom omtaler denne Fabel , er dert

berømte Hiſtoriker i Engeland Matthæus Paris, ſom levede

i det 13de Seculo . Stedet, hvor den Sag forekommer , er

under Warene 1228 og 1252 , nemlig i Edit. Turicenf. p. 339

og 827 , i Edit. Pariſ. p. 242 og 572.

Görres , naar han pag. 200 - 3 recenſerer den tydſke

Ulmuesbog : Der immer in der Welt wandernde

Jude , anmærker han , at om denne Perſon ere udkomne

tvende Disputatſer , en af Prof. Chriſtoph . Schulg i Königes

berg 1689 , og en af Prof. Carl Anton i Helmſtad 1755 .

Diſſe ere begge paa det kjøbenh. Univerſitetsbibliothet , og

der er end videre tre andres en fub præfidio Gotfried Thilonis,

De Iudæo immortali , Wireb . 1672 , en under Prof.

Sebaſt. Niemans Præfidium , de duobus teftibus vivis

pasſionis dominica , Jina 1668 ; og den tredie holdet

paa Regentſen af Caſp. Kildgaard ; Hafniæ 1733 , undet

Titel : de Iudæo 1101 mortalia

Det Mærkeligſte derved for og nu , er den Omſtændig:

hed , at Fabelen er bleven brugt ſom en Indklædning , hvor:

ved man har fuact lejlighed til at lade denne udødelige og i

alle lande omvandreride Sandfiget fortælle Uit hvad der var

1
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paſſeret rige fra Chriſtus og til vore Tider , ſom man kan

ſee Prøver paa i Bibl. des Rom. 1777 Jul. adet Volumen,

og i Reichards Bibl. der Rom. VIII og XII Theil *).

§. 6. Herehiſtorier og Moralſke Romaner.

1

a) Doctor fauft.

Allerede fra de ældſte Iider af anmærker Görres

pag. 215 har menige Mand havt Fortællinger om ſaa :

danne Djævlebeſværelſer , ſom dem der forekomme hos Fauſt.

Foruden det , at det hele Şerevæſen dermed havde Sammen

hæng , ſaa har der til alle Iider været Mænd , ſom man

har troet ſtod i Forbund med Satan. Zoroaſter, Democrit,

Empedocles , Apollonius vare i ældre Lider ikke ſlupne fri

for den Dom , og i nyere Iid maatte Raimund Lullius , Ur:

nold fra Villeneuve , Albertus Magnus , Johannes Trithe:

mius , Cornelius Agrippa , Iheophraſtus Paracelſus, Hie :

ronimus Cardanus ftaae blotte for denne Mistanke. Zoroas

ſter , efter at have fkrevet mange Bøger om Troldom og ved

ſin Konſt ſvunget ſig op paa Kongetronen , blev druknet af

Djævelen. Robert le Diable , Hertug i Normandiet i gde

Seculo, kunde forvandle ſig i alle Dyrs lignelſer ; han gjorde

Poenitentſe i 3 Har , men tirſidſt tog Djævelen ham dog með

ſig i Luften , og lod ham falde ned ſaa han blev knuft. Den ,

berømte krigerſke Pave Mathematikeren Sylveſter den zden

ſtod i Forbund med Djævelen , der i en ſort lodden Hunds

Lignelſe ledſagede ham , og efter nogen Iids Forløb brog af

med ham. Pave Benedict ben ode havde 7 Hander , ſom vare

manede ind i et Sukkerglas . Paul den 2den forferer ſig

*) Uf Gothes Leben zter Iheir S. 468 - 73 ſees , at

han engang havde içinde af denne Fabel at gjøre et épiſe

Digt ; men han opgav ſiden fin plan.
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med ſit eget Blod til Djævelen , ſom viſte ſig i en lille graá.

Nands Skiftelſe. Han blev rig , ſom ingen Pave for ham,

førte et grueligt Levnet , og da hans Tid var omme , tog

Satan ham bort fra Siden af hans Maitreſſe. Saaledes

hår hver Sidsalder ligeſom havt fin Fauſt , ſom de vidſte at

fortælle noget Overmenneſkeligt om , det der ikke lod ſig be:

gribe uden ſom Virkning af den Onde . Uue diſſe Enkeltheder

famlede ſig endelig i den virkelige og ſidſte Fauft, der ſom

Oppermand ſtaaer i Spidſen for alle de forudgaaende Irolds

mænd, og fuldførte alt hvad hine kunde, og mere til. Fauft

er derfor i en vis Henſeende mere Bog end Perſon ; Alt hvad

hans levnetsbeſkrivelſe fortæller om hans Iroidomskonſter,

har mange Uarhundrede iforvejen gaaet om i Folkemunde,

og Fauſts Billede var kun ſom Seglet man ſatte paa Sam

lingen af det Hele . Virkelig er der neppe noget Factum i

Fauſts levnet, der ikke lod ſig belægge med nogen ældre liges

lydende Iradition . Ligeſom Fauſt beværtede Rejſer Maximi

lian , ſaaledes tracterede efter Iraditionen Albertus Magnus

Har 1248 Keiſer Wilhelm i Edin , ved Juletide under den

ſtærkeſte Froſt, i en gron Save under løvfulde Iræer , ſom

oplivedes ved Nattergales Sang . Om Erlorfus , Ubbed i

Fulda, beretter Sagnet, at han ligeſom Fauft vidſte at ſkaffe

ſig hvad Mad han ønſkede , og kunde tappe Pin af en Ire:

blok, Fortællingen om de 4 Gøglere i Frankfurth , der lode

fig halshugge , er ogſaa et meget gammelt Sagn ; det for's

tælles allerede om Simon Magus , og ligeſaa om Johannes

Deutonicus , Domherde i Halberſtad i det 13de Seculo , der

Bug Hovedet af en fordrukken Compan oppé paa fin Stue,

bar det paa et Fad ned til de Undre , og da biſte beſtyrtſede

vare løbne op , havde ſeet den døde Krop , og fundet Stuen

fuld af Blød , og derpaa fom ned , ſad Menneſket ſund og

frift ved Bordet . Det Samme fortæller Sondorf i fit Thea.

trum hiſtor, pug. 185 deb Xaret 1272 om en Gøgler fra
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Nederlandene , ſom kunde trolle , at han paa et offentlig

Lord hug þovedet af fin Ijener og ſatte ham det ſiden paa

igjen efter en halo Times Forløb. Van drog ogſaa om i

Luften med øunde , og gjorde derved en Quarm , ſom naar

man jager. Denne Luftjagd , ſaaledes ſom Fauſt foranſtal:

tede den for den italienſke Geſandt, tillægges ligeledes Sco

tus i Frankfurt, Zoroaſter, og Robert af Normandiet . For:

tællingen om den Adelige i Dresden , ſom Fauft hentede paa

fin Kappe fra Tyrkiet , og bragde til ſin Kone , da hun juſt

var rfærd med at gifte ſig med en anden , er taget af Romas

není om Henrik love. Roger Baco kunde , ligeſom Fauſt,

faae Skibe til at gaae mod Strømmen. Om Paracelſus

fortælle Dporin og Better , der fulgte ham paa hans Rejſer,

at han ofte kaldte Djævelen fin Ven og Staldbroder , og

undertiden , naar han var beſkjænket, manede ved Midnats:

tid hele Sværme onde Handet til ſig , og ſloges med dem

med fin Kaarde. Ligeſom Fauſt manede Ulerander frem for

Keiſer Marimilian , ſaaledes fortæller den franſke Krønike,

at Robert af Normandiet fremhevede Carl den Store. Saa:

ledes allevegne i Fauſt ſtikker Iraditionen igjennem ; har

har manet alle de gamle Troldmænd frem omkring ſig , og

fører nu Ordet for dem alle. Det er ikke uſandſynligt , at

han har været ſin egen Compilator , og ſamlet ſig ſammen

af Fortidens mangehaande Sagn. Widmans Skrift om ham

grunder ſig , ſom udgiveren mere end engang lelo ſiger , paa

et Autographum af Fauft. o . 1. D.

Om Doctor Fauſts Hiſtorie ſkrev jeg i Iris for Junii

Maaned 1795 , at jeg havde gjort mig al mulig Umage for

at kommie efter den Doctor Fauſt paa Danft af 158% , og da

jeg fandt den i Fortegnelſen over Karen Brahes Bibliothek

ved Jomfrucroſteret i Odenſe , havde jeg fkrevet til en ven i

Odenſe om at forft affe mig den derfra tilaans, men at jeg fik

den Beffed , at den var der ikke at finde. Reſens Biblios



186

thek heber det der videre var den (vit, pag . 141 i Cas

taloget) , men det Bibliothek brændte op 1728.

Somme færde har troet , at der aldrig har eriſteret ſlig

en Fauft , ſom Helten i denne magiffe Roman , men at No:

gen har taget Unledning til at digte denne Fabel af det Ord,

ſom den førſte Bogtrykker i Maynz Johan Fauſt kom i for

ſin hemmeligholdte og vidunderlige ny Konſt , hvorved han

' inprimit uno die quantum non fcribitur anno.” Munkene og

andre Oplysningens fiender , ſom ikke fandt deres Regning

ved denne guddommelige Konſti udbredelſe , ſøgde nemlig at

bringe den i udraab , og foregav , at Fauſt havde indgaaet

en Contract med Fanden for at han ſkulde lære ham denne

ny Maade at ſkaffe ſig Penge og et berømt Navn paa. Dette

Vink feal man da have benyttet ſig af, og ſaa ſammendynget

alt det Forunderlige og Overnaturlige , ſom hine Dages

Dvertro havde udſpredt om Albertus Magnus , Cornelius

Ugrippa, Iheophraſtus Paracelſus, og andre fortidens Herea

meſtere og Iroldmænd , og deraf ſammenflikket denne fors

tælling , ſom der ſlet ikke ſkulde ligge noget Sandt til

Grund for.

Denne foreſtillingsmaade om denne Hiftories Ophav er

vel for det meſte rigtig nok ; kun at Ideen til Bogen ikke er

taget af Bogtrykkeren Fauſt , men af en ganſke anden mere

obſcur Perſon, der ogſaa hedte Fauſt, og ſom man maa ſætte

omtrent et halvt Seculum længere ned i Tiden . Vor Here:

meſter Fauſt levede i Begyndelſen af det 16de Varhundrede og

var den Lids Caglioſtro ; en Landſtryger og ſtor Vindmager,

der ved Hjelp af nogle optiſke og mathematiſke Konſter vidſte

at ſætte Pøbelen og andre i Magia naturali aldeles uvidende

Menneſker i Forbauſeiſe , og ſelv 'vel pralede af , at det gik

til med Fandens Konſt , et udſagn , ſom deſto lettere ſtod til

Iroende, da hans ryggerløſe og forvorpne levemaade i deres

Ianker røbede hans nøje Forening med den onde Wand , og
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Dro paa Hererie, Necromantie, Chiromantie, Geomantie og

alſkens Magie i den Iið og længe efter ſpøgede i de fleſte

Menneſkers Hierne.

Det lidet hiſtoriſk - viſſe man veed om Fauſt er førſt or:

dentlig fremſat i I. G. Neumans Disquiſitio de Fauſto

preſtigiatore, Witeb . 1683, fiden af øeuman, i et Brev

til Hauber , indrykket i dennes Bibliotheca Magica

27de Stykke , i en Unævnts unterſuchung über das

Leben und die Thaten des als Schwarzkünſtler

verſchrieenen landfahrers Doctor Johan Fauſts,

Leipzig 1791 , i Hr. Profeſſor Kaus Ufhandling om Cypria:

nus i Videnſkabernes Selſkabs Skrifters 5te Deel

iſte Hefte , i Görres pag . 212 , og endelig af Doct. Stieglio

i Schlegels Deutſdes Muſeum October 1812 , og det

beſtaaer blot i , at hans Navn er Jørgen (Georgius) og ikke

Johannes , at han er født i Kundlingen i Schwaben , og no:

gen Iid var Rector ved en Skole ; at han kaldte ſig Magi

ſter Georgius Sabellicus , Fauftus Funior , fons ne

cromanticorum , aſtrologus, magus , chiromanticus ; at han havde

ſit Væſen i det fachliffe, brandenborgſte og det øvre Iyoffs

land , og at han var en liderlig Compan. Joh. Manlius

kalder ham turpiſſima beſtia , cloaca multorum diabolorum ; Cona

radus Mutianus Rufus karakteriſerer ham inerus oſtentator et

fatuus, og Irithemius : gyrovagus , battologus et circumcellio.

Som Prøve af hans Pralerie anføre de , at han ſkal have

broutet af : at alle de kejſerlige Troppers Sejervindinger i

Stalien vare at tilſkrive hans Ronſter ; at han var ſaa lærd

og havde faa ftark en þukommelſe , at , om alle Ariſtotelis

og Platos Skrifter vare tabte , var han iſtand til , ſom en

anden Esdras , at reftituere dem igjen ; og at Chriſti Mia

rakler vare kun ſmaa Iing , ſom han var iſtand til at gjøre

efter hvad øjeblik det ſkulde være. o. Po po

4
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Kort efter denne Jaffenſpillers og Martffrigers Dobe

givet det Ry , Tom der gik af hans Focuspocusſtreger Taavel:

ſom af hans ugudelige Vandel, anledning til at ſmede tvende

Slag. Skrifter. Et Slags , hvori hans Fata og ffrække:

lige Endeligt fortælles, ftulde tjene til at advare Menneſkens

Børn fra Syndſens Vej , og fra at falde i Satans Kløer

ved formelige med den fule Hand indgangne Contracter , og

det andet Slags, ſom holdtes hemmelige i allerhøjeſte Maader

og foregaves at være Fauſto eget litteraire Product , indbe:

fattede Anvisning til at mane Fanden til ſig og fra ſig , til

at viſe igjen hoad der er ſtjaalet , til at ſlaae Øjet ud paa

en Iyo , til at følge Slanger og 310 , giøre ſig haard , fors

gjøre Menneſker og Qvæg , og ſige ſorte Konſter.

Det førſte Slags , eller de magiſte moralſke Romaner

om Fauſt , er det vi iſær ffulde tale om , ſom det der er og

har været vor Ulmues Morſkabsbøger. Aldrig raa fage kom

den førſte legende ud om Fauſt under Titel , ifølge den Iids

Meſſecatalog : Siſtoria von D. Johan Fauſten den weit:

beſchreiten Zauberer und Schwarzkünſtler , wie er fich

auf eine benannte Zeit dem Teufel verſchrieben 2c. Frank:

furth 1587. 8vo , før den ſtrar Uaret derpaa blev overſat paa

danſe , ſom Reſens og Karen Brahes Bibliotheks - Cataloger

udviſe . Ved Iortur og Baat ſøgde man den Tid her , liges

fom i andre lande , at udrydde Herer og Iroldmænd , og

denne Bog har man ventelig troet ved fit afſkrækkende Erem:

pel vilde afholde mangen en fra at give ſig i Maſkepie med

den Lede.

At denne Beretning, ſtrar den kom ud i Sydffland, har

gjort megen Senſation , kan man ſlutte deels af at den, ifølge

Draudii Bibliotheca , er bleven adſkillige Gange oplagt,

og endelig deraf at En faldt paa at ſætte den paa Rim,

under følgende Titel : Ein warhaffte und erſchrocklige

Geſchichte von D. Joban Sauſten den weitbeſchreiten

!
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C

Zauberer und Schwarzkünſtler , wie er ſich dem Teufel

mit Leib und Seel auf 24 Jar lang mit ſeinem eignent

Blut verſchrieben aus dem vorigen getructen

teutfchen Eremplar in Reymen verfaſſet. Jubingen bey

Alexander Hock , 288 S. svo , (begyndt at trykkes 15376

hvilket Uarstal ftaaer paa Iitelbladet , men endt , ſom det

heder veð Slutningen , den 7de Januar 1588). I fortalen

foran ſiges , at Henſigten er " ermelte Hiſtori, welche vor.

einem halben Jahr in - Iruck ausgangen , noch mehr zu divuls

giren. Damit ſie aber dem chriſtlichen Leſer deſto luſtiger

und kurzweiliger zu leſen ſey , iſt dieſelbige in deutſche Vers

oder Reymen verfaſſet, dann zweifels ohn dieſer Stylus von

menniglichen mehr gelobet wirt."

Begyndelſen er :

" Es iſt der Doctor Fauftus nun

Geweſen eines Bauern Sun ”

Fauft kommer til at ſtudere , viſer et hurtigt Nemme , og

bliver Doctor i Iheologien. Han geraader i ſlette Sela

ſkaber , ſom bibringe ham Begreb om chaldæife og perſiſt

Visdom, om at mane og beſværges, han forlader Iheologien :

Ward ein Weltmenſch in ſeinen Sinn

Schreibt fich Doctor der Medicin.

Darneben war er auch geehrt

Für ein Sternſeher hochgelehrt,

und daß er deß ein Glimpf möcht han

So fing er zu arzneyen an .

Mit Kreutern half er vielen Kranken

Mit Wurzeln , Waflern und Getranken.

und thet ſich alſo exerciren

Mit viel Recepten und Gliſtirent.

Omſider gjør han Pagt með Satan :

Dis ſind die artikel zumal

Das Doctor Fauſtus überal
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Sich ihm verſprech und ſchwer allein

Er wor des Teufels eigen ſein .

Zum andern : ſoll er ſolches nun

Zur Kraft und Confirmation

Mit ſeinem eignem Blut bezeugn,

Und ſich alſo damit verſchreiben . 0. l. 0.

Fauftus faaer Mephiſtopheles til ſin Dispoſition . Da Fauſto

brændende Videbegjærlighed og Nysgjerrighed efter Kund:

feab om forborgne Iing fortælles at have været Hovedaar:

ſagen til hans Forbund med Satan , ſaa maa denne Mephis

ſtopheles beſvare mange hans Spørgsmaale angaaende de onde

anders Statsforfatning , Belvedes Beftaffenhed og Djæves

lens øerredømme, om Aſtrologien, om Himmelens og Stjer

nernes løb , um Cometer o. 1. D. Mephiſtopheles maa føre

Fauft runden om paa Kloden , at han kan ſee alle berømte

Stæder , og ſkaffer ham endog i den tyrkiſke Kejſers Serail ;

" Darinn er Weiber frå und ſpat

Und ſeine große Huren hat,

Daſelbs kein Menſch darf Wohnung haben,

Es ſeyen dann verſchnittene Knaben,

Die mit Fleis ſollen warten immer

Wol auf das ſchöne Frauenzimmer.”,

Da de 24 Uars Herlighed og Glæde er omme faa kommer

Regnſkabsdagen for Fauft. Før Fanden farer af med ham til

Belvedes . Pøl og Pine, holder Mephiſtopheles ham en Skar:

lagensprædiken 4 Blade lang , ſom der er dette mærkelige

ved , at Mephiſtopheles , ligeſom Dalton i Comoedien , taler

Á lutter Sprichworters F. Er.

Darum mein Faufte iſts nit gut

Daß man die Kirſchen eſſen thut

Mit großen Herren und dem Teufel,

Sie werfen eim ohn allen Zweifel

Die Stiel hernach ins Ungeſicht.
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i

Du meinſt , was gleicht von außen rein

Das Tout aujammet gülden ſein .

Des Brodt du ſeidher haſt gegeſſen

Des Liedlein muſtu nit vergeſſen,

Du muſt es ſingen alſo fein.

Die Urt left nit gern von der Urt

Wie man offt innen worden ward :

Es lajt die Kaz das mauſen nit ;

Dahin kompt einer , dahin er ritt.

Wer ſich noch růſt der iſt nit fertig ;

zu ſcharf fürnemen macht nur fchertig .

Gut macht Muht , Muht macht uebermuht,

Dodh Uebermuht that nie kein gut.

Wouſt Hans, in allen Gaſſen ſein .

Man fou den Narrn mit Kolben lauferhe

Un einen Dans gehört mehr darzu

Dann nur ein roth und ſchon Par Schuh.

Saa meget om den rimede Fauſt. Den Hiſtorie om Fauſts

konſtige Bedrifter og bedrovelige Endeligt , ſom for nærvxa

rende Iið er Ulmuelæsning i Indfkland , og der fremſættes

til Salg paa atle Markeder og Meſſer, helſt i de mørkere og

mindre oplyſte Egne , er kun udtog af de ældre udførlige

Biographier , og kaldes : Des curch die ganze Welt be:

rufene Erz : Zwarzkünſtlers 1:10 Zauberers Dr. Johan

Sauſts mit dem Teufel aufgerichtetes Bündniſ 2c , in

eine beliebte Kürze zuſammengezogen von einem Chriſtlich

meynenden ; og dette Hr. C. Ms. udtog af Fauſts liv og

Levnet er det ſamme vi har paa danſe : Den i den gandſke

Verden bekjendte 1213 - forts konſtner og Troldkarl Dit

Johan Swift , og hans med Djævelen oprettede for:
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bund , forundringsfulde Leonet , og forſkrækkelig Ende

ligt , beffreden af en Chriſtelig Nienende , overſat ved a.

F. B. trykt Har 1735. 40 S. Svo. En udgave af 1707

nævnes i Munchs Catalog S. 330. I hvor mangé Gange

den end maa være oplagt , ſaa ere not de fleſte Eremplarer

ſlidte op.

6. S. B. betyder efter Worms lexicon Niels Frideric

Bang , der ifølge Iidsbeſtemmelſen ikke kan have overſat den

danſke Hiſtorie om Fauſt i Mundis Catalog af War 1707 .

Peder Syd i den danſke Boglade ( i Sandvigs Suhm

fke Samlinger iſte Deel pag. 93) har følgende : ” Doctor

Fauſti Hiſtorie hades ogſaa paa franſk og engelſk. Chriſten

Pederſen i Onſe, Skomager , forff red fig til Fanden efter

Fauſti Erempel ; og ønſke Profeſſores i Slutningen af Dom:

men (ſom var in Bibliotheca Refenii ) , at ſlige Bøger maatte

afſkaffes. En anden paa Lindesvord forſkrev ſig 1695 til

Fanden med ſit eget Blod."

Jeg har et Papir for mig , ffreven med Arnæ Magnæi

şaand den 4de September 1728, med Opſkrift : Belangende

Cancelliraad Wielands Suppliqve af dato 3rie Auguſt

bujus anni , hvorudi Privilegium begjæres paa en ſtor

Deel Vers og Bøger , er detre min uforgribelige Tanke:

Der heder det blandt andet : " af de i Suppliquen indførte

Bøger vilde jeg gjerne have udmønſtret Dr. Fauſti og ugl.

ſpejl. Hiſtorier. Vel er det ſandt, at diſſe to lumpne Bøger

ere at faae paa danft og tydfk ; men jeg holdt for , at det ikke

fømmede ſig , det de bleve trykte med Kongl. Privilegio ."

Den der i berlin. Monatſchrift for October 1785

har ſkrevet om de lavere Folkeklaſſers Læſebøger i Indfkland,

talder ogſaa Hiſtorien om Fauft " ein ververbliches Buch für

den gemeinen Mann , dem man einen Antifauft mußte zu

ſubſtituiren ſuchen , ” Indirland maa den gemene Mand

af en dobbelt Varſag trækkes hen til denne Boge fæening ,
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førft fordi Intereſſen for det vidunderlige og hvad der ftærk

kan fyfſelfætte Imaginationen, giver tem, ligeſom ogſaa den

danſke Ulmue , Bogen i þænde ; for det andet fordi den idea

lig bringes dem i Hukommelſe ved de omflaffende Fiellebo:

ſkueſpillere , ſom paa deres Marionettheatre ſjelden forſømme

at agere Fauſts Hiſtorie. I Schulzes ambu rgiſche

I heatergeſch ich te findes f. Er. S. 99 under Haret 1746

følgende Efterretning om de Hochfürſtl. Brandenburg.

Bairenth . und Onolebachiſche priviligierte bochdeutſche

Romoedianten : " Auf den marktſchreieriſchen Anſchlagszet:

teln ward die Hiſtorie des vermeinten Erzzauberers Dr. Jos

hannis Fauſti angezeigt , mit dem Moral : (denn dieſe Pup:

penſpieler affectirten Moralitåt der Bühne) .

Des Fauſten Ehrgeiz trieb ihn zu der Zauberei,

Und dieſe brachte ihm , wie man vermeint , zur Höllen,

Drum mache jeder ſich vom nårrſchen Ehrgeiz frei,

So kann ihn Phantaſie und Lucifer nicht fåten .

Dabei war bemerkt mit einen NB. dieſe Tragoedie wird

von uns , als es fonft von andern geſcheben, fo fürchter's

lich nicht vorgeſtellt , ſondern es kan ſie jedermann mie

allem plaiſir einſehu .".

Foruden ſlige fra gammel Iið af meget gjængſe extema

porerte Bearbejdelſer af Hiſtorien om Fauſts Bedrifter og

Endeligt, har nogle af Indklands ypperſte Genier hver paa

ſin egen Vis givet 06 paa Prent enkelte Fauſtiſke Dptrin ,

der ere i højeſte Maade intereſſante , og vil have den Følge,

at efter Secler , naar Fauſts Hiſtorie for længe længe ſiden,

ved Beckers , og Rochovs , og Peſtalozzis , og Salzmans, og

andre Ulmuelæreres Beſværelſer er manet ud af #lmuene

Bogſamling , vil endnu en Kritiker med Begjærlighed i

Fauſts Hiſtorie ſpore efter Kilden og Anledning til en og

anden Foreſtiùingsmaade i de nyere Bearbejdelſer , hvoraf

de vigtigſte ere :

13
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a) gebrings Pran til et Drama under Iitel Doctor

Fauſt. Blev aldrig udfert. Noget deraf ſtaaer i

litteraturbriefe , og udførligere i hans Ihede

traliſcher Nachlaß, boor Engel meſterlig har uds

fyldt den ene af Scenerne.

b) Situation aus Fauſto Leben von Mahler

miller. Mannheim 1777.

c ) Göthes Fauſt i hans Schriften yter Band.

Leipz. 1790. ( confr . Neue Biblioth, der ſchön .

Wiſſenſchaften. 42 B. 2tes St. S. 189 0. f. )

d ) Fauſts leben , Ihaten und dilenfart, af

Klinger. Petersburg 1791.

Hidtil er handlet om det ene Slags Skrifter, ſom ere

digtede om Fauft , og have været Mortkabslæsning ; til Slut:

ning vil jeg ved benne lejlighed anføre et Par Ord om et

Skrift , ſom han udgives for Autor til , men ſom Bonden

viſt nok ikke anſeer for Lectůre til Iidsfordriv . Det er paa

Danſk aldrig bleven trykt ; det giemmes kun i Manuſcript';

og den , der er i Beſiddelſe deraf , ladet fig det aldrig dedo

gaae , at han ejer ſaadan en Skat. Jeg har aldrig ſeet den

paa landet , og i forrige Iider , da man paa den mindſte

Mistanke brændte Herer og Iroldfolk, er det begribeligt, at

Ingen vovede at være betjendt at han hadde en Bog i ſin

Værge , hvorved han kunde ftaffe fig Maſtepie med den onde

Hand. Jeg er ogſaa vis paa , at der neppe eriſterer i hele

Danmark 10 Uffkrifter deraf , ihvorvel man paa Landet ofte

hører ſige om en og anden klog Mand , at han har den,

Bogen jeg mener er nemlig den ſtrækkelige , den berpgtede,

den over den hele danſke Bondeverden ſaa bekjendte

© y p r i a n u 6 ,

Hvori man kan læſe Fanden til fig og fra ſig, og faae ham til

at udrette hvad ſom helſt man befaler , og hvori man kan
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.lære at viſe igjen , curere allebaande Sygdomme , tilintets

gjøre Forhefelſer, vide hvor der er Penge nedgravede i Jor:

den, dølge Slanger og øunde o . l. v. I Bidenſk. Selſk.

Skrift, 5te B. Iſte Hefte har Hr. Prof. Sal \ krevet en

Ufhandling ” om de hos vor almue under Cyprians Navn

forekommende magiſke Bøger ” , og da med megen Erudition

viſt, hoorledes det kan være gaaet til at diſſe magiſke Chartes

quer , ſom i Tydſkland gaae under Fauſts Navn , har hos

por Almue og i engelſke Bibliotheker kunnet faae Navn af

Cyprianus *) .

Det af Fauſts foregivne Skrifter , hvoraf vor Ulmues

Cyprianuſer ere Overſættelſe , er efter Prof. Falls Mening

det ſom kaldes sollen zwo ang , (i latinſke udgaver Vincu

lum Infernorum ) , der paa ny er optrykt i Geſchichte der

menſchlichen Narrheit zter Theil. udgiveren af dette

intereſſante og nyttige Berk , figer om fauſts pollens

3wang : "ich weiß , daß es noch jezt Ihoren gibt , welche

bis an die 100 Ihaler dafür bezahlen. Dies hat mich bewo

gen denſelben hier abdrucken zu laſſen , indem ich verſichert

bin , daß kein beſſeres Mittel iſt , den hohen Begrif, welchen

noch immer viele von ſolchem Unſinn hegen , herab zu ſtimo

men , als wenn man ihn bekannt macht.” **)

Denne Höllenzw ang gaaer i det væſentlige blot ud

paa at grave Skatte op af Jorden, hvortil Satan, ſom man

ved Beſværingerne fremkalder, maa være behjelpelig. Da

vor Ulmue ſiger , at det ikke er faa ftor en konſt , at faae

Fanden manet til fig , men at det for den , ſom ikke er deſto

*) Iil de af Kall anførte Forfattere , der nævne Cypria

nus ſom en Heremeſter , kan endnu tilføjes ulr. M os

litor mod Slutningen af hans i Paris trykte afhanda

ling De lamiis et Pythowicis mulieribus.

**) Conf, ” Romanu6b å chlein " hos Odrres S. 303

13 *
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mere dreven i Ronſten , kan falde vanſkeligt at læſe ham fra

ſig , ſaa vil jeg her blot afſkrive noget af den Formular, ved

hvis Hjelp man paa en god Maneer igjen kan blive af med

de fule Xander. Beſværingen ſtaaer l. cit. pag. 396 : " O Ihr

Geiſter , die ihr in der Verdamniß ſtehet, daß ihr ſollet durch

die ewige Weisheit Gottes gebunden ſeyn , und durch die

Kraft der Starke Gottes überwunden ſeyn, daß ihr verlaſſen

můſſet alles dasjenige , was euch auf allerley Weiſe unter

eurer Gewalt iſt verſezet worden , habt ihr noch eine Gewalt

åber die Stårke Gotres ? Hier beſchwöre ich euch durch

die unergründete Gedanken der heiligen Dreyfaltigkeit , daß

ihr ſollet gezwungen ſeyn , auen ihren Gewalt und Macht

vor dieſem Steine niederzulegen , und euch in die ewige Fins

fterniß hinzumachen , da nichts ſeyn wird als Keulen und

Zahnklappen . Geht hin, ihr verfluchten Geiſter ! - im Namen

und Kraft des Verdienſts Jeſu Chriſti , in daß ewige Feuer,

welches bereitet iſt den Teufeln und ſeinen Engeln. Hat das

Wort dich , o verfluchter Geiſt ! in die Ewigkeit geſtürzet,,

foueſt du auch mit dieſem verflucht und gebunden ſeyn . Weis

chet alle von mir ihr Uebelthåter , die ihr dem Wort nicht

widerſtehen könnet ; weichet ihr Jeufel in die Hölle , auf daß

in alle Ewigkeit verflucht bleibe was jemahl von der ewigen

Gottheit iſt verflucht worden . " 0. P. v .

Denne ødllenzwang, hvoraf dette Stykke er taget,

er ikke nær ſaa fuldſtændig fom det Eremprar , ſom Bahrdt

fortæller i ſit leonet iſte Deel S. 178 0. f. at han kunde have

faaet för 500 Dater , og ſom han , da han ikke kunde bringe

den Summa tilveje , ftial ſig til at faae udcopieret om Nats

ten. Ihi her ſtaaer Intet om Bahrdts 7 Kurfyrſter, hvoraf

en har Magt over alle Konſter og Videnſkaber og kan lære

et Menneſke dem i et øjeblik ; en anden har alle menneſkers

Hjerter i ſin Void ; den tredie raader over alle fkjulte og for:

Þorgne Skatte , 0. l. o . ej heller ſtemmer den overens mes
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de to danſke Cyprianuſer jeg har feet, ſom begge med den thote

tiſke Manuſcriptſamling ere komne i det kongelige Bibliothek.

Det ene Manuſcript har ordentlig Iitelen Cyprian 118 ,

indeholder mange adffillige Videnſkaber , om Tyveri og

at ree en Tyv i Vand , at ſane Øjet ud paa en Tru,

iligemaade at frie ſig og fit fra Troldom og forgjørelie,

ja mange andre ſmukke Størrer . Wittenberg 1607.

af de udførligſte og mindſt med Abracadabra og magiſke

Konſttermini udſpækkede Konſtſtykker er det man læſer naar

man vil viſe igien :

" Jeg maner Dig Dalir , regierende Herre over alle

Iyve , at Du fkal ikke lade denne Iyo , Tom fra mig ( ellet

denne Mand N. N.) haver ſtjaalet , hade eller faae hos Dig

nogen Rolighed eller Hvile, Dag eller Nat, Did eller Stund,

ude eller inde , ſovende eller vaagende , udi Ny eller Næde,

udi 24 Timers Iid. Jeg maner Dig Sol og Maane, at Du

ikke ſkinner paa denne Syv, førend han fremkommer." For:

bandelſen : " Nu i Dag , ſom er en Søndag over den hele

Verden , lyſer jeg denne vee og Forbandelſe over den Iyo,

ſom har ſtjaalet mit Gods indtil han fremkommer med det

han har ſtjaalet. Du ſkal være forbandet af alle Menneſker

enten i Himmelen eller paa Jorden. Jeg lyſer Guds Fors

bandelſe over denne Iyo. Alle dine Beje ſkal være forban

dede. Du ſkal være bange og bedrøvet og aldrig faae nogen

Huſvalelſe i denne Verden , indtil Du fremkommer med mit

Gods. Serren ſkal ſlaae Dig med ny Plager, og dine Hæn.

der og Fødder fkal være forbandede . Herren fal ſlaae Dig

med Bildelſe , Frantſoſer , Spedalfthed og Gulſot. Du fear

foge Raad og Irøft og aldrig finde det hos noget Menneſke.

Du fkal lide Vee og Pine ſaa længe Gud har en Dag i Him

melen. Herrens Vrede, ſom er en fortærende Ild , ſkal op .

æde Dig , og Guds Formaledidelſe og Forbandelſe , Vrede

og þævn ſkal komme over Dig , og alt det Du tager Dig
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1

fore imellem Øænderne ſkal være forbandet. Du ſkal lægge

Dig med Sorg og Bedrøvelſe og vaagne med Banghed og

Forffrækkelſe. Himmel og Jord og al den Del derudi er

ſkal forbande Dig.” 0. l. s. o . F. v . ; thi ſaaledes bandes der

i eet fort et par Blade , men jeg synes det kan være nok til

en Mundſmag.

I det andet Haandftrift af Cyprianus der lyder dette

Konſtftykke ſaaledes : " Førſte Mandag Morgen efter Godſet

er ſtjaalet , eller og førſte Mandag Morgen efter Nyet er

tændt , da ſtat op tiende , og gak ind i et Kammer for dig

fero i Enrom ; gjør ſaa 3 t paa Jorden , og fig , naar du

gjør det førſte Kors : Ubraham fkal diġ binde , og , naar du

gjør det andet Kors : Iſach kar dig holde, og, naar du gjør

det tredie Kors : Salomon den viſe , Tom aldrig noget Men :

neſte kunde igiendrive, ſkal dig paafinde. Du hellige to Tom

var begravet i det Bjerg Calvarie , ſom St. Helene førft

fandt, lig nu den Iyv ſtedſe i Vejen for baade Dag og Nat,

Pom ſtjal dette N. N. fra N. N. Den Bei , ſom vor Serre

Jeſus Chriſtus gik paa til ſin Pine og Død , føre denne Iyv

kid igjen førend han enten æder eller drikker ! Por Serres

Jeſu Chriſti Kors føre denne Iyo hid af det Øſten ! Fader

bor 2c . Vor Herres Jeſu Chriſti Kors føre denne Iyv bid

af det Sønden ! Fader vor 2c. Vor Herres Jeſu Chriſti

Kors føre denne Iyv hid af det Veſten ! Fader vor 26. Wor

Herres Jeſu Chriſti Kors føre denne Iyv hid af det Norden !

Fader vor zc . Bliv nu du Iyv , ſom dette Gods har ſtiaa:

let , ſaa lad og førnig , tung og træt , Tom Jeſus Chriſtus

han var den Iid han bar fit Kors til Golgatha ! Saa vee og

bange ſkal du Iyv blive og være, Tom Judas fichariot var vee

og bange den Iid han ſelv villigen bekjendte ſig at have for:

raadt Chriſtum ufkyldeligen ! Du fear nu herefter aldrig

ſtørre No i Forderig faae end Vand der løber under' luft

Bro ; du féal aldrig ſtørre Ro i Jorieris faae eno Herodes
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havde , ſom Orme og luus opaad , førend du igjen hið kome

mer med det ſom du her ſtial , forend du enten æder eller

drikker. Jeg maner og beſværger eder alle Engle og Dvere

engle , alle Patriarker og Propheter , alle Confeſſorer og

Martyrer ; jeg maner og beſværger eder alle Djævle , ſom i

Helvede og Jorderige ere , under Guds allerhøjeſte lov og

lydelſe og højeſte Magt og Kraft, at I nu ſtrap fører denne

Iyo hid igjen førend han enten æder eüer drikker. Jeg mae

ner og beſværger eder, Sol og Maane og alle lyſe Stjerner !

at I ikke finne over denne Iyo. Jeg maner og beſværges

edet, Jord og Vand ! at I ikke bære den Iyv, ſom det habet

bortftiaalet , førend han igjen bærer det , førend han enten

æder eller drikker , ſidder , hviler eller ſover ! Guds Ord !

Umen. "

Hr. Prof. Sau ſiger i ovennævnte afhandling. ” Fore

uden den Cyprianſke vigtigere Bog , hvormed man maner

Hander til ſig , har vor Almue endnu en anden mindre Bog,

ſom ogſaa fører Navn af Cyprianus. Denne er mere af

holdt , og holdes for mere brugbar , da man , uden juſt at

incommodere Fanden ſelv med at komme, kan udrette mange

i en landhuusholdning brugbare Sing." De tvende anførte

thottiſte Manuſcripter høre til den lille Cyprianus. Der

læres f. Er. i det ene af dem : " Ut Mu 6 ikke ſkal æde

Rornet i baden. Da læs diſſe Ord , naar du lægger det

førſte Neg af det førſte læs , ſom du ager ind i laden :

Sanctus Gregorius haver faaet, Jomfrue Maria haver paa

ret , Vor Herre Chriſtus haver det Korn ſammenbaaret ; raa

viſt og fandt ſkal dette Korn være bevaret fra Mus og Rota

ter , faa viſt ſom den Mand der paa Iinge ſtaaer og veed Net

og vidner Uret , fkal være af Himmerig udelukt . Viger nu

alle Mus og Rotter fra mig og hen til R. N. , der ſkal I

have eders Føde af denne hans Lars Grøbe. I Navn Gud

Faders , Søns og Selligaands." " Ut døve Ilo -naar
C

/
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u $ brændet. Læs diſſe Ord det førſte du ſeer Ruen eller

Ilden brænder : Stat du Ild udi din Glød, ſom Jeſus Chris

ſtus ftod bunden paa det hellige Kors med ſine Vunder og

Roſens Blods udgydelſe og alle til Gode ! Jeg maner dig

Iid ved Gud Faders Kraft , ved Gud Søns Magt , ved Gud

den hellig Lands Visdom, at du ikke gaaer videre frem , men

ſtrar idſlukkes ! I Navn Gud Faders ; Gud Søns og Gud

den hellig Hands , Umen." " Ut dølge Eg og Od.

Læs diſſe Ord ftrar naar du ſeer Künivene eller Sværdene drae

ges : Stat Eg og od , med de ramme Ord ſom Gud ſkabte

Himmel og Jord ! ſtat Eg og Od med de ſamme Ord ſom

Gud ſkabte ſig ſelv med til Kjød og Blod i Jomfru Mariæ

Liv ! I Navn Gud Faders ” 28. " Ad Idem .

Vor Herre Chriſtus red i Verrefæró,

Dovede han alle dragne Sværd ;

Que de Vaaben ſoin han ſaae

Dem tog han Eg og Dode fra

Med ſine to pænder og med ſine ti Fingre , med fit velfig

nede Blod , med ſin værdig hellig land , og med ſit hellige

Kors , med ſine to ! Engle , og med fine tolv Upoſtle .

Fra Klod og ud til Do,

Det Hvide fkal ikke bide,

Det Røde ſkal ikke bløde,

Førend Chriſtus ſig igien lader føbe,

Det er ffeet , og fleer aldrig mere .

I Navn Gud Faders 2c . "

af faabanne (maa Cyprianuſer maae de Here: og Signe

formularer ogſaa være tagne , Tom Evenſen anfører i ſine

biſtoriſke og juridiſke Samlinger i B. 4 Hefter

hvoraf den ene heder :

Jeſus git ad Vejen fram

Der indte ham Rylla den lete og gram

þvor vil du gange ? ſiger Jeſus. ' Jeg vil gaae til N. N.”
27
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pvad vil du der ? figer Jeſus. ” Jeg vil hans Brod lapt,

jeg vil hans Ben bidt , og hans Hænder flidt , jeg vil hans

pilſe fortappe." Nej, ſiger Johannes Evangelift, det ftal

du ikke gjøre

Mens Jeſu Navn mane dig af Brod

i Flod !

Seſu Navn mane dig af Been

i Steen !

Seſu Navn mane dig af Hold

i Mold !

Jeſu Navn 'mane dig ud til Verdens Ende !

I Navn Faders 2c. *)

Euer det , ſom Hr. Paſtor Faber bekjendtgjorte i Iris

for Marts 1793 , ſom de ſjellandke kloge Koners Raad mod

wegten .

" Jeſus han ſig under Eſpen ftod , han ſvedte Vand,

han ſvedte Blod . Flye ægte Roſen for Ordet , ſom den

*) af denne Signeformular haves i Fernows Befkrifs

ning ofwer W å rmeland pag. 252 , under Rubris

ken " at låſa bort Sår ” efterfølgende Variation. " Wår

Herre Jeſus rider öfwer. Hede, dår möter han den Lede.

" Svart feal Du hån ?” ſade Wår Herre Jeſus. " Jag

ftal åt Kött at ſuga Blod ." " Nej , jag formenar dig.

Du ſkal ur Ben och i Kött , ur Kött och i Skinn ,

ur Skinn och ånda åt Selfwetes Pina ; genom tre

Namn” 0. T. 0. Sammeſteds døves pag. 253 Verf ſags

ledes :

år berre Jeſus rider in på Kyrkogård,

Dår söfde han både Wert och Sår.

Jeſus ſomnade,

Werken domnade ;

Jeſus waknade,

Werken ſaktnade.

Genom tre Namn or folder
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Døde under Jorden , Tom Duggen for Dagen . Jeg binder

dig med min Saand, og med Jeſu Saand, med Jomfru Mas

rahs þaand, med de ni gode Guds Engler, med hvid Uld og

grønt Græs , og den hellig Hands ſande læſt. I Navn Gud

Faders , Søns og hellig Lands."

Item hine Overtroens Levninger i Pontoppidans Ever

ticulum :

Lucia ben blide

Skal flye mig at vide,

Hvis Dug jeg ſtal brede,

Svis Seng jeg ſtar rede,

Hvis Barn jeg ſkal bære,

Hvis Kjæreſte jeg ftal være ,

Hvis ärm jeg ſkal ſove i.

*

# ligger mæ paa mi hyver ley :

Saa Touer a paa vor Frou Frey .

berub Ragirift !

Şerind Mari med Jeſus Chriſt !

Herud dit ſlemme Skaan !

perind Mari med det lille Baan !

Ivi ! det Pætter a mellem Deulen aa ma. Du gjør di Finger

for brey aa di Iaa for laang, ſagde Jomfru Mari. Da ftal

a bind dem i en Silketraa, ſagde Jeſus. Big bort du Deuel

aa i 7 ond Hander ! Saa ſætter a vor Haris 12 Engler om

kring mæ , to ved min Hoved , aa to ve mi 2c. , to ve hver a

min Bien , to ve mi hyver aa to ve mi venſter Sie , faa vil

a fi paa den Deuel der ffat gjør mæ nøy ; i Giøſus Naun,

Umen .

Bed Slutningen af denne lange magifte Artikel maa

monu tilføjes, at Görres's Notitſer om Fauft har erholdt bep
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tydelige Tidæg og udvidelſer i Recenſionerne over hans

Bolksbů cher ſaavel i Balliſde litteraturzeit.

1803. No. 151. pag. 190 , ſom iſær i den senaiſche 1810.

No. 110. pag . 276 seqv . * )

b) Den over hele verden berømte ertug af

Lorenborg , forrige kongel , franzöſiſke General ſamt

Sofmarſchal, hane Pagt og forband med Satan,

hvilket han ſkal have indgaaer og ſluttet da han Anno

1659 rad fængſlet udi Baſtillen til Paris ; og beſtaaer

ſamme forbund af 28 poſter, og begyndte den 2den Jas

nuer bemeldte Aar , men endres med forſkrækkelſe deit

2den Januar 1695 , den havde varet i 36 Lar og

midlertid er holdt beel geheim. Tilligemed en Fort Sis

ſtorie over hans tyranniſte Bedrifter og forvovne Styk:

ker . Til advarſel fremſtillet , at man bande ſkal troe,

at Djævle er til , raa og tage ſig vare for at have noget

at beſtille med denne menneſkens affagde fiende. Kjøbh.

trykt Uar 1733. 44 S. 800 .

*) Den 506 Görres. pag. 225 anførte Hiſtorie om Irold

manden Virgilius og hans Bedrifter hår fslænderne

ikke forſomt at faae indlemmet i deres Sagafortaad.

Man har da ogſaa i den Magnæanſke Samling en Virs

giliustaga. Men ved den oplyſes ikke en eneſte af

de critifke Puncter peremeſteren Virgilius betreffende ;

thi Sagaen er overſat af Hollandje 1676.

I H. Webers Metrical Romances Vol. III.

pag. 368 , læſer man følgende :

"The necromancer Virgil was almost as celebrated in

the middle ages as Dr. Fauſtus himſelf. His hiſtory is

related in an engliſh black - letter romance preſerved in the

britiſh Muſeum , and intitled : Virgilius . This

boke treateth of tbe lyfe of Virgilius and of

bis deth , and many marvayles that he did in

his lyfetime by witcheraft and Nigroma30 % ,

through the belp of tbe deryds of bell. "
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forbundet beſtod af 27 Puncter, hvorved Fanden meget

ftricte, og med megen Circumſpection og juridiſk Forſigtighed

fra Bertugens Side blev forpligtet til i fulde 36 Var at for:

ftaffe ham Rigdom, Vælde, Anſeelſe, Visdom og Sundhed ;

derimod lover og tilfiger Hertugen i den 28 de Artikel : " ej

allenc at ſkaffe adftiuige Mænd og Qvinder i Fandens Ge

valt , men endog , at han nægter Gud og den hellige Ires

enighed , hvilken han opſiger ganſke det Daaben gjorte

Forbund , træder derimod i en ny Pagt og Forening med

Satan , og overgiver ſig ham altid og evindelig med Legem

og Sjæl. "

Denne Roman, kan man ſlutte ſig til, er enten opdigtet

i Holland eller Iydfkland, for at gjøre Mareſchal Luxenborgs

Navn ſtinkende *). Paa tyoft har jeg for mig : " Des Duc

de Lufenburgs Verbündniß ſo er mit dem Satan gemadit 2c.”

Urk 4to. Men deri mangler det Kapitel , ſom i Danſken

har til overſkrift : $ ans u chriſtlige og barbariſte

Gjerninger , der virkeligen ere ſaa uhørlig barbariſke og

umenneſkelige, at det er ſom om læſte man en Quinteſſents

af Beretningerne om de af Spanierne i America eller i Neder:

landene forðum udøvede Gruſomheder.

Naar Hr. Blicher i fin 1795 udkomne intereſſante

Wiumſke Topographie S. 220 med Rette dolerer over ” de

gamle , Overtro og fordomme fødende pieſer , ſom det blot

Pandſelige Menneſke ſaa gjerne morer ſig med , ſaa let under

Læsningen forgiftes af , og faa villigen antager for gode

Vare , for Iroes -Urtikle , fordi de læſes paa Prent , og ſom

i ſtørre eller mindre rraad findes i ſaa mange Huſe”, næv

ner han juſt nærværende Beretning om Luxenborg , hvoraf

han har haut en udgave af 1768 for ſig .

* Det er ogſaa Gdrres's Mening pag. 231.
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. ) Bjøge 3118kors og beſættelſen i Tifted.

Diſſe to Bøger kan ſættes jævnſides , da de ere af be:

flægtet Indhold. De angaae virkelige Begivenheder , ſom,

til liden Hæder for den Iids Oplysning, begge har tiidraget

ſig i Danmark i det 17de Aarhundrede , den ene i dets Bes

gyndelſe , den anden ved dets Slutning .

Som Kjøge - djævleriet er det meſt indviklede og den

ſunde Mennefteforſtand meſt revolterende , ſaa har ogſaa den

derover af Joh. Brunsman 1674 udgivne Beffrivelſe oplevet

mangfoldige oplag , blev overſat paa latin og paa Tydfk,

og er at læſe i udtog med Anmærkninger i Bekkers af Sems

ler forøgede bezauberte Welt zter Band S. 610-20.

uden at udlade os videre om dette formentlige Heferi,

hidſætte vi blot den Recit af Sagen , ſom lůrdorf har givet

i Unmærkn. til Reenbergs Skrifter II. 75-76. " Det

bekjendte Kjøge Huskors begyndte 1608 hos en Kræmmer der

i Byen , navnlig Hans Barſtjær. ” Det førſte vi fornam

ſiger,hans Enke i fin Beretning " Forfærdelſe i vort

Hus var en Nat , ſom min ſalige Husbonde , Hans Barſfjær,

og jeg laae i vor Seng , da kom der under vort Hoved , ſom

en Høne , der klukker ſine Kyllinger tilſammen . ” Siden

aabenbarede Fanden ſig ſom en ſtor Skrubtuiſe. Men tils

ſidſt ſaaes han ſaa tydelig , at Ingen kunde tvile derpaa ; thi

han kom frem i en brun ſtumprumpet Rottes Lig

nelſe. desværre ! i denne Begivenhed ſande

Horatii Ord : " he nugæ ducunt in ſeria." þans Barfkjær

var en formuende Mand i Kjøge. En fattig Borgerkone,

navnlig Johanne Ihomeſſes , var vant at ſøge hans bus,

og troede ikke andet end at han var hendes Ven. Imidlet:

tid var der en anden Kjærling , ſom ſatte hende ud hos fans

Barſfjær , og bildte ham ind , at hun var en Troldher.

Denne Omſtændighed , gjorde endnu hverken til eller fra .

Man maa ,
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Men paa ſamme Iið blev der en Gaard tilkjøbo , Tom Joe

hanne Ihomeſes ønſkede at faae. Da Hans Barſtjær tom

hende i forkjøbet , har hun formodentlig ikke efterladt at

give ſin Fortrydelſe derover tiltjende. Nu kan det vel være,

at en Dreng i Barſtjærs şus i ſamme Dage er bleven an:

greben af en ſaadan Sygdom , ſom kaldes St. Viti Dands,

Hvilket Rygtet baade har forbedret , ligeſom Fanden havde

holdt ham op mellem Himmel og jord , og tillige ſaaledes

udbredt , at endog Dr. Ihomas Bartholin hørte det i ſin

Ummeſtue, og derfor endelig maatte kræves til Vidne i denne

Sag. Derpaa gjorde Şans Barſtjær Ulvor deraf , ftevnede

Johanne Ihomeſes og en anden Qvinde , og fik dem rigtig

begge dømte til Baal og Brand og henrettede. Vi finde ei,

at denne Gjerning er anſeet for et Kjendetegn paa , at han

virkelig var beſat , fkjønt den fortjente bedre dette navn,

end alle de andre , der anføres . Han døde kort efter ; men

Dvertroen og forfølgelſen vedvarede , ſaa at flere Qvinder

maatte friſte ſamme Skjebne. Brunsman , ſom har beffres

ven al denne Vederſtyggelighed , har tilføjet ſyv andre Hiſto

rier , endnu værre , om mueligt , end denne , og paa det In:

tet ſkulde fattes , endog overſat den paa Latin in extero

ruin gratiam .” *)

*) At Brunsman Telo - Pom her antages ſkulde have

overſat ſit Skriveri paa Latin , forholder ſig neppe ſaa:

leden. I det mindſte lader Beza u b. Welt III. 610

formode, at en anden Danſk er Autor til Overſættelſen .

Da jeg beretter Semler ib. S. 620 - i min Ung:

domn löſte denne Stakkels Bog , lo jeg over diſſe Dia

boli Coagienſes, og dens Lecture hører med til en af For:

anledningerne til at jeg i Iheologien gik ud fra friere

Synspuncter. Præfternes jammerlige Conduite, og de

offentlige Kirkebønner ved deblige Narreſtreger kan man

ikke andet end foragte og i høj Grad misbillige. at

tale alvorlig derom er aldrig umagen værd.
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Beſættelſen i Siſted.

Desangaaende haves en nøjagtig Efterretning , trykt i

Kjøbenhavn 1699 , men ikke flere Sange oplagt.

" Dette højftforargelige Optog blev – ſom der berettes

i Neenberg II. 73 i Noten anſtillet 1696 i Lifted af

Sognepræſten ſammefteds Mag. Oluf Bjørn , ſom derfor ved

Højeſteret 1693 den 26de Februar blev dømt fra Kald og

Kjortel og til evig Fængſel. Den bekjendte Friedrich Brecks

ling har ikke forſømt at indføre ham i ſit Regiſter paa ſine

formentlige Sandhedsvidner , i Arnolds Rirchen : und

Referhiſtorie IV . 765 , hvor det heder : " Mag. Diof

Bjørn , Prediger in Siſted bey Aalborg , iſt von dem Biſchof

dafelbft verfolget, und in ewig Gefängniß nach Bornholm

geſandt , weil er , mit Gott , dem Teufel in den Beſeſſenen

tonte kräftigen Gegenſtand thun , welche die andere für nicht

beſefſen zu ſeyn.aditeten , und alſo Gottes Geiſt und Finger

in Olof Bjørn verfolgeten . " Ein vorſichtiger Leſer - ſiger

Urnold pag. 760 mag ihm ſicher glauben. Det var dog

ikke alt for forſigtigt, at troe Bredling i denne Poſt Shi

Diag. Bjørn var ſaadan Gelgen , at hans Præſtegaard var

en ordentlig Skole for taabelige, tungſindige eller ildeſindede

Dvindfolk , hpori de kunde lære, hvorledes de fkulde anſtille

ſig for at ſynes beſatte , og at kunne , uden Unſvar , under

en og anden Djævels Navn , ſom , efter Foregivende , talede

igjennem deres Mund , bringe adſkillige ſkikkelige , men til:

lige bemidlede , Qvinder til at blive brændte ſom øexer.

Kort at ſige , hans Anlæg var paa det nøjeſte indrettet efter

den Sag, ſom over 60 dar forhen var rejſt i Poitou i Franke

rig. Den Forſkjel var der dog , at de beſatte jyóſke Qvine

der talede deres Modersmaal , og derover undgik Soloecis:

mer i Latinen ; ( ſee Pitaval Cauſes celebres, a la Haye

1746. II. p . 272. 300 etc. ) Da Biftoppen ſpurgte Magifter

Bjørn , om han havde fornummet Noget til de Hovedtegn ,
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ſom lærerne i Kirken faftſætte , for deraf at fjende en ægte

Beſættelſe , fik han til Svar : den vanartige og horagtige

Slægt begjærer Tegn. Hans baandlanger , Poul Rytter,

blev det forkyndet , at han var relegeret in perpetuun , hvors

paa han ſpurgte : om det ikke kunde være nok paa hundrede

Har. Det var ſaadanne Slags Folk , ſom Breckling holder

for, at have funnet uddrive Djævle ved Guds Finger. Mag.

Bjørn blev et Hars Iid i ſit Fængſel paa Bornholm , og

derpaa fik ſin Frihed imod at rømme Landet.

d ) unge Rarles og Drenges Spejl.

Dette Spejl er af en ganſke anden Natur end den måls

lenfte Tils , pudſeerlig Shukommelſe. Nærværende frems

viſer en alvorlig temmelig tør Moral , og ikke et eneſte Sted

friſtes man til at trække ' paa Smilebaandet. Indholdet ans

gives ſaaledes i Iitelen : Unge Karlis og Drengis Spejel.

en nytcelig oc lyſtig Siſtorie om to unge Drenge , deit

ene en Ridders , den anden en Bondes søn , udi hvilke

to der afmælis , bvor ſtor nytte oc Gaffn Studering,

Lydighed mod fader , Moder , oc Tuctemefter fører med

fig ; disligeſte hvad Ondt der kommer af Ulydighed,

Uruct og onde Selſkab. Ridderens Søn , ved Navn Vil:

baldus, er aabenbare Copie af den forlorne Søn i Evangelio.

I fin ungdom forſommer han fin Skolegang , føger ftalkaga

tige og ryggebloſe Drenges Selſkab ; lever i Sus og Dus,

flemmer og demmer , foragter ſin Iugtemeſter , faaer Meds

hold i ſin Ondſkab hos Moderen ; forlader omſider ſine For:

ældres Hus i Selftab med Lottarius , en Slagterſøn , der

beſtial ſin Fader for at faae Rejſepenge. Vitbalds Moder

ſender Sønnen hemmelig Penge efter , uden Faderens . Vis

dende. Vilbard og Lottar begive ſig fra deres Hjem , Tom

var i Preuſſen , førſt til Schleſien , og derfra til " Andorp

ndiBraband, der ſom de rette Badere og Batſkere boe, ſom

1

1
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nel kunde ſætte Iaſkerne Kopper og lade dennem Bro8.”

" De gave dem baade ud for Udel. " " Te gode Junkere

begyndte Sagen paa god brabandike ; hvor de havde Collage

og gjorde Gjæftebud , maatte de altid have unge Qvinder og

Spillemænd hos dennem ." " De hadde ikke været en Soma

mer til Undorp, førend at de hver Dag blede drukne og maatte

gade i Seng og gjøre ' hellig Uften ved Midaftens Iid ; det

gjorde den gode Marmaſier , Lutendrand , Klarette - Vin og

anden ſaadan Drit , desligeſte de gode lækkre Retter : Paa: '

fteg , Siapuner , Barer og Raaer * ) . ” Da deres Penge om:

ſider vare fatte overſtyr , og de ingen Remiſſer fik hjemme

fra , ſaaſom Vilbaids Moder var død , maatte de omſider for :

lade Untwerpen ſaa fattige ſom Kirkerotter. " De droge af

Undorp ſaare ilde klædte z jeg frygter de ſkulle endnu have

mange Efterkommere , ſom endnu ikke have været til Undorp

og lært den rette Brug , og ſkulle nu førſt ville til at ſtudere

i ſaadanne høje Skoler indtil de blive Doctores ja Stoke

daarer i Narreſtivet **) .” Paa Vejen bleve de uens og hver

drog fin Kaas. Lottar gav ſig i Ijeneſte hos en Herbergerer

i Halle , ſtjal nogle rejſende sjøbmænds Penge , grebes paa

friſe Gjerning og blev hængt. Vilbard griber i ſin ſtore Nød

til at være Fæhyrde hos en Bonde , og ” fordrev nu fin Iib

hos Qvæget' paa Marken ; ſtundum fað han mod Solen og

lappede ſine Sko , derefter bødte han fero fine Sofer ; ogſaa

begyndte hans Klæder at ſlides , hvor der kom ba et Hul paa

1

*) I den tydſke Original heder dette Sted : " Das macht

der gut Malmaſier , lauter Irand, Muſcateller, und

die guten Schleckerbißlin , als Phafant, Reppånet ,

Bildpret und Hafen .”

**) En Uưuſion til Seb. Brandts betjentte Nartenich if.

Det hele Sted viſer , at Untwerpen i det 16de Seculo

var , boab Paris bled i det 17de og 18de.

14
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hans Kjortel , fætte han ftrar en anden lap čerpaa , og aga

tede ikke end Farven ſaa nøje , om hun var lige ved fjortti

len eller ei . Grovt og Tort Brød var hans Spiſe , og naar

Gud beſkikkede hannem Rudder og løg eller Hvidelog , tog

han set for godt , og meente at han havde gjort et godt

Maaltid. "

Omſider gaaer han i ſig Teld ; og da han er tilgavns you

myget for fin ungdoms Brøft og ufornuft, kommer han efter

nogle Fata biem til ſin Fader , faaer af bam Iitgivelſe for

ſine utfvædelſer , flikker ſig bedre , og bliver tilſidſt en dues

lig og lykkelig Mand.

Bondens Søn , Friðbert ' , der fra Barn. Ben af bler

opdraget af Ridderen , og blev holdt ligeſaa godt ſom hans

egen Søn Vilbaid , han var i ſin Barndom og Dpvært liges

fra ſtort et Münſter paa Flittighed og Stikkelighed , ſom

Bilbald paa Dovenſkab og uartighed , hvorover han ogſaa er

yndet og elftet af alle , ſendes paa Univerſiteter , bliver Maa

gifter , og ſiden Fyrſtens Secretair , ligeſom Vilbalds og

Fridberts poumefter blev Fyrftens Canzler. Ut diſſe to ,

Felir og Fridbert, ſom begge vare af ringe Herkomſt, gjorde

ſaa ſtor lykke , ” derpaa, ſiger Autor , ftat ingen forundre ſig ,

fordi vi ree endnu mange faadanne Erempel i vor Tid , at

det i alle Univerſiteter og høje Skoler er en ſaare almindelig

Brug , de fattige Studenter , ſom for Suds Skyld og for:

medelft Ulmiſſe opholdes , de blive almindeligen højlærde

Mænd , Doctores og Magiſtri ; men de andre , hvilke man

opholder med kræsne Retter , og altid ſender dem Penninge

til , hvad bliver deraf 3 ja ſjelden Baccalaurei , end fige at

de ſkulde faae nogen anden Gradum de ofte ſlet

fortære deres Patrimonium i Studering , jeg mener , ØI:

tanden , og i Bintjeldere , med Jerninger , Kortenſpil, Vin

og Øu , og ſaa med fejønne unge Qvinder. De gjøre ingen

Bogførere rige. "

A
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Forfatteren til denne Roman er den i Midten af det

16de Aarhundrede berømte þumaniſt Georg Midram , hvis

Fortale i den tydfke Original jeg har for mig , er dateret

Colmar den 26de Hornung 1557. Originalens Titel er der

jungen Renaben Spiegel , og den er trykt i Frankfurt

am Mayn durch Wygand Han.

Den danſke Overſætter er Rasmus Hanſon Neravius,

hvis Fata og mange Overſættelſer findes anførte i det Worms

fke Lepicon over danſke Bogſkrivere.

De danſke ældre udgaver ere :

1571. (hades i øjelmſtjernes Bogſamling Tom . II. pag .

730) .

1626. ( anføres af Worm ).

1656. (ligger for mig. 12 Ark Octav, uden Bogtrykkers

Nævnetſe ).

1689. ( i Munchs Catalog pag. 379 ).

1701. (i Hjelmſtjernes Catalog 1. cit. )

1754. ( ligger for mig. Er ogſaa i Munchs Catalog

pag. 378 ) .

Det Sted i Neravii Fortale, der tjener til at beviſe, at

man før 1571 , ſom er Fortalens Datum, har havt Iiu úgele

ſpejl paa danft , heder ſaaledes : " Saa er da for den Sag

Skyld denne Bog ſaa nyttelig for ungdommen, efterdi de dog

ville gjerne læſe Hiſtorier , at de da heller læſe det , ſom de

kunde forbedres af , end det der ikkun mere opvækker dem til

Skalkhed og løsagtighed , faafom ugelſpejls Şiſtorie , item

Eurioli og Lucretiæ , og andre faadanne."

1

e) Selvedes Baofeue .

er et par rimede Urk , ſom fra 1538 af, da den førfte danſke

udgave tom ud , vel er trykt flere Gneſe Gange.

Dens udførlige Sitel er : Belvedes Badſtue , en

lyftig Biftorie, bvorledes Djævelen beklager fig , at Sels

14 *
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dede vil blive hannem for liden , og leder og føger efter

Braningsinænd den at bygge Rørre , og lyvorledes de

bade i Pelvede.

Der begyndes nied at fortælle, hvorlunde Uutor en Mors

gen tidlig ved Hanegal paa en Korsvej møder en lang fort

kroget Mand með to'gloende øjne , der ſagde , han kom fra

Helvede for at ſøge efter " Embedsmænd ” (5: Haandverkos

mænd) Murmeſtere og Tømmermænd , fordi

Belved mig for liden blive vil,

thi der kommer ſaa mange Sjæle til.

Til Helvede monne komme ud af alle lande

af de ypperſte og mægtigſte Stande,

af Rig , Fattig , baade Qvinde og Mand ;

thi vil jeg lade bygge paa Stand,

og lade Helvede gjøre mange Mile vid,

at der gaae mange Sjæle udi.

Hutor gjør Fanden Indvendinger :

Svi monne Belvede , for dig vorbe mindre ?

Ihi vi nu jo alle Chriſtene ere,

og faa af 08 monne komme dere. o. F. D.

og gjennemgaaer alle Stænder og Claſſer af menneſker, met

idelig Forſikkren om ſamtlige . Dyd , Gudsfrygt, og rets

ftafne Wandel.

Fanden vilde ingen Iro fæſte til hans fodtaler :

Þan ſagde : vis mig 10 retfærdige Mænd ;

til Pintſedags Nat ſkal du have Fred ;

før dem da hid til dette Sted,

og bevis det da at være ſandt,

ſom du nu fagde her paa ftand ;

faa maa du friligen heden fare,

da vil jeg og min Bygning ſpare.

Her afbrydes den førſte Halvdel af Fabelen. Den an:

den þarodel er en Drøm , hvori Autor farer ned til Belvede,
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Beſeer Lejligheden dernede , og maler og de Fordømte8 Stes

gen , Brænden og Syden i det behørige Svovel , Beg og

Ijære , med de groveſte og tykkeſte fæle og ved deres Ensfore

mighed fjedende Farber.

Originalen , ſom er af den berømte nürnbergfke Skos

magermeſter og Mefterſanger Sans Sachs , findes i fammes

geiſtliche und weltliche Gedichte, Nürnberg 1570,

Folio , og er de to ſidſte Poefier i Iſte Bogo 3die Part.

Den ældſte danſke udgave er fjøbenhavn 1558 , og

Dverſætteren Niels Jenſen , født i Randers efter

Reſens Catalog , men i Randrup efter Sy08 , i Sande

dig & Samlinger til den danſke Fiſtorie indrykkede Boga

lade.

1) Samtale imellem Dor : Berre og

Sancte peder.

Den hele Iitet lyder ſaaledes : En lyſtig Samtale

imellem Vor: Gerre og Sancte Peder, om denne verdens

Løb og alle Staters (5 : Stænders) omvendte onde

Væſen . udiæt af Tydſke paa Danſe , og nyttig at

læſe. Prentet i Kjøbenhavn af Laurents Benedicht 1597 .

23 Brade i lille Octav.

Efterat have læſt denne Iitel og ſaa løſelig at have

taſtet øje paa Bogen , maa Enhver uden mindſte Betænke

ning troe , at det er en Overſættelſe af Hans Sachs's Gea

ſpråch z w iſd) en Sanct Peter und dem $ erren

von der jezigen Welt Lauf , ſom ſtaaer Fol. 93-94 i

Iſte Del af udgaven af Hans Sachſens Gedichte, Nürn:

berg 1570. folio . Men ved nærmere Efterſyn finder man,

at det ikke forholder ſig faa. De har ſnart intet tilfælles

uden Titelen , Ideen eller anlægget , og de førſte linier.

udførelſen er ganſke forſkjellig. Eller rettere : Hans Sache

har ikke udført Ideen ; han har , faa at ſige, blot angivet
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Wmnet , ſom en Unonymus , hvem det er , har amplificeret

og u arbejdet.

Begyndelſen er begge Steder ens. Hans Sachs har:

" Die Alten haben uns ein Fabel

beſchrieben zu einer Farabet,

die doch nit . gar ohn Nuz abgeht,

wann mann den Sinn darinn verſteht ;

Wie Pettu $ zu dem Herren trat,

ihn um ein freundlid, urlaub bat

herab zu fahren auf die Erd,

wie Ihr hernach das hören wer8.

I Amplificationen beder det ligeſaaden :

" De Gamle have lagt 06 af et Faber

beſkrevet og det til en Parabel.

Det er ej Alt unyttigt flet,

som Du vil Meningen agte ret.

Hvor Peder frem for Bor : Berre git,

og ſpurgde fig lov , ſom han og fit,

til Jorderig en Reiſe at gjøre,

ſom I ſkulle videre faae at høre."

Men neppe er Peder kommen med paa Jorden , før

begge forfatterne aldeles divergere fra hinanden. Hans

Sachs lader Sancte Peder blive galant modtaget af

fine Benner.

» Und ſeine Freunde ingemein

die führten ihn dahin zum Beia .

>

und an Himmel gedadt er nit eh,

bis ihm eins Sags der Kopf thet wel

von der Fülletey Ueberfluſſ."

Hvori man finder Dphav til den betjendte Drittevife :

" Da Ganet Peder vandred oma

han til eit Blatappev tom , 0.0 .



215

Den forbanftede Forfatter derimod lader Sancte Peder

ſnart blive led og kjed af Jorden og af al den Synd og Onds

fkab , ſom der gaaer iſvang. " Peder kommer , ” heder det i

en anmærkning , " tii Serren igjen , og haver ikkun været

14 Dage ude. Thi det behagede hannem ikke vel paa Jora

den , og han klager for Herren over Verden ."

Han gaaer nu de adſkillige Stænder igjennem , og ſiger

for Erempel :

" Siden gik jeg frem for ølkone : Şus,

Der ſtorinede Gjæſterne af godt Rus ;

Derved var jeg ej førre vant,

Dog gik jeg ind at Tee Saadant.

En Pot Du lod jeg mig der hente,

At jeg kunde Iiden laa forlente.

Der ſaae jeg Ierning og Kortenſpil

Med Sværgen og Banden , ſom der hør til .

Som jeg nu ſad mit $l at drikke,

Her fkete mig end et underligt Stykke :

Er Compan var der i det Gilde,

ban var udlært paa al uſnilde,

Saa ſaare venlig flikkede han ſig,

Bød mig ſin Haand og hilſede mig ,

Han klappede mig med den anden Saand,

Belmurde mig laa den falſke Mand

Med Kjædelgrim og Skorſten - Sodo

Saadant havde jeg ham ej tiltroet.

at jeg var grimet , vidſte jeg ej,

før jeg lage Fniſſen og hver Mands Rejs

De Toe Taa hjertelig , at det ftjaldt ;

Jeg rad beffjæmmet overalt,

Som mange Krager en ugle baare .

berre tænk ! hvor det fortrød mig faare ;
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Vift havde jeg taget til Haandevert,

Havde ikke de andre været mig for ſtærk,

Jeg havde det hævnet paa hans liv,

Og myrdet ham ftrar der med min Kniv."

" Nu er der allevegne i Skole

Grothanſer , ſom kunne drikke og bole,

Dg bruge ſig med Lyſtighed fri,

Med Piber , Irommer , og Symphonie,

Poſitive , og andet lyſtigt Spil.

Meſt tage de ſig ſaadant til .

De tør vel ſtundom i otte Dage

Ikke en Bog i Haanden tage .

Hos godt øl og hos unge Qvinde

Der lade de dem meft finde.

” Jeg hørte , hvor nogle Magiftri fad,

Jeg tænkte , de repeterede Ciſiojanum ,

Da declinerede de Grobianum .

Mig mødte en Bonde paa en Mark,

Han red en þeſt baade ſtor og ſtarf,

Med Saddel og Bidfel, Støvle og Spore,

Som han havde ſido't i Øerrefore.

Batten til den ene Side Tad,

Der laae omkring et Silkelad,

Bonden var drukken ſom et Svia

af tydſt i og af Brændevin .

gan red ei ret frem ad den Vei

Men hid.og did med underlig Meje

+
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Jil mig gav han et haſtigt Rus,

Ut jeg faldt i en ſkiden Puds,

Der blev jeg fkiden , flem og led,

Han loe faa godt og bort han red .

Uh Herre ! jeg beder Dig for Din Naade,

De Bønders Hovmod ftyr og raade,

Forſkaf de Frøer Storke høje,

Som dem kan rettelig ſtraffe bøje.

O Herre ! den ſtolte Bonde belog,

It han for Heft maa ride paa g ."

*

1

Efterat Sancte Peder er kommen tilende med ſin Raps

port , udftæder Vor : Herre følgende Decret :

Efterdi Verden er ej nu god,

Vil jeg hende ſnart oprykke med Rod,

Ondfeab er bleven nu ſaa ftor,

Ingen fkjøtter mit falige Drd,

De ville mig hverken frygte eller priſe,

Ihi vil jeg ſnart min Vrede beviſe.

Førſt vil jeg ſende over alle land

Peſtilents , Dyrtid , Krig , Mord og Brand,

Maafke de torde af Nøden lære

At hjertelig bede , og mig laa ære."

Derfor , o Peder ! nu ſom før

Jag Du vel vare paa din Dør ! "

af denne moralſke Parabel er der en udgave af 1698 i

det Kjelmſtjerneſte Bibliothek , og en uden War og Sted i

Reviſor Underſens.
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.

§. 7. Robinſonader.

En tort udſigt over de mangfoldige tydfte Romaner,

ſom føre Navn af Robinſon , finder man ſaavel i Kochs

deutſche litteraturgeſchichte II. 267 - 75 ſom i

2ter B. af Bibl. der Romane S. 158. conf. ster B.

S. 261 .

Anledningen til dette Slags Fortællinger , hvis meſt

blomſtrende Periode falder ved Midten af det 18de Aarhun

drede , var følgende .

Alexander Selkirch fra Grevſkabet Fife i Skotland var

i Begyndelſen af det 18de Karhundrede Styrmand paa et

Staperftib . Han blev uens med Capitainen paa Skibet , og

denne lod ham Tætte ug paa Den Juan Fernandez. Şan fit

med fig Klæder , Seng , Bøſſe, noget Krudt , Kugler , og

Dobať , ſamt øre, finir , Kjedel , Bibelen , en Bønnebog,

fine mathematiſfe Inſtrumenter og Bøger. Her fordrev han

Iiden ſaa godt han kunde. I de førſte 8 Maaneder kunde

hän neppe komme ſig af ſin Iungſindighed og WEngſtlighed

over at leve ſaa ene paa ſligt et øde Sted , borte fra al men .

neffelig Omgang . Þan bygde ſig to bytter af Piemento:

træ , og tækkede dem med Skindet af de Geder , ſom han

féjed , Taa længe han havde Krudt. Da det var opbrugt,

fangede han dem bed ſit hurtige løb. Han ftaffede ſig Ild

Ved at gnide to Stykker Piementotræ ſammen . I den ene

Hytte lavede han ſin Mad , i den anden fov han . Han læſte,

ſang Pſalmer og bad meget. Det faldt ham iførſtningen

meget tungt , at han til ſin Mad ſavnede Salt og Brød ;

Seder var hans eneſte Spiſe. Uf Piementotræet, ſom bræn

der meget klart , havde han baade Jið og lysning. I Fes

bruarmaaned 1709 landede nogle engelffe Skibe ved dette

Ejland , ſom toge den i fin Gedeftinds Paaklæðning indbyla

lede Selkirdh ombord. Efter fin øjemkomſt til Engelland
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gav han Daniel Defoe Beſkrivelſen over fine Begivenhedeci

Denne gjorde deraf 1719 Robinſon Cruſoe. Saaledes

er altſaa Defoe Stamfader til Robinſonerne, og Selkirch gav

Anledningen . (conf. Sam. Baurs Lebensgemåde

denkw ůrd. Perſonen des 18ten Jahrhund. V.

600-610 .)

De Robinſonbøger , ſom haves i danft Overſættelſe,

følge ſaaledes i chronologift Qrden paa hinanden :

a) En curieus biftorift Beſkrivelſe om den Engels

lænder Joris Pines , hvorledes han tilligemeð

4 Ovindesperſoner efter en bedrøvelig Rejſe og

Skibbrud kom i land paa det pincfiſke kjland,

rom ej tilforn af folk var beboer. o. 1.0. Kjøbb.

1710. 2 Urk i Octav.

Den er overſat af Iydft , og højſt ubetydelig . Senere

udgaver ere af 1713 , 1721 og 1733 , og uden Harstal et

den trykt adſkillige Gange. Den er for Indholdets ligheds

Styld med Robinſonaderne fat her i Spidſin , uagtet den

ikke fører det Navn , og ogſaa er ældre end den egentlige

Robinſonclaſſe.

b) Den bayerſke Robinſon , det er : en meget mærks

værdig Siſtorie om Sertug Ernſt til Bayren og

Øſterrige, hvorledes han ved mange underlige

Tilfælde begav ſig pag adſkillige farlige Rejſee ,

og efter allebaande forſøgte Eventyrer igjen

kom til fire Lande. Kjøbh. 1729. 107 S. 8vo.

Paa fin Sejlads til den hellige Srav lider Hertug

Ernſt Skibbrud ; kommer til et Land , hoor Indbyggerne

nedentil ere ſkabte ſom Menneſker og oventil ſom Iraner ;

føres med fine Staldbrødre igiennem Luften af den Fugl

Grif ; ſtøder paa et landſkab , hvor Indvaanerne taldes Sys

cloper og have kun eet sie , der ſidder for i Panden ; fører

Krig med Panodi, et Folk, ſom havde Raa lange Øren , at
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1

Lapperné' beraf hængde ned til Sorden ; hjalp Pygmæerne i

Indien imod deres Fiender Iranerne o. ſ. 8. , hvilket Alt for:

tælles paa den uintereſſanteſte og fjedſommeligſte Maade af

Verden .

Bogen er Dverſættelſe af Iydff. Da Robinſonerne den:

tid var ſaa ſtærk for orde , ſaa har den danſke Overſætter tas

get ſig den Frihed , at døbe den med denne ſelvgjorte Iitel :

den beherſke Robinſon. Vi har ſaaledes under Litr. a

et Skrift, hvis 2Emne er robinſonagtigt, uden at føre Titel

deraf, og her under litr. b derimod et Skrift , ſom har Sites

len , uden i Gjerningen at have det mindſte med Robinſos

nerne at ſkaffe. Ivertimod , dens førſte Opýav fkriver ſig

fra det 13de Uarhundredes Begyndelſe. Fra denne Iids:

punct datere ſig nemlig ſaavel det latinſke Carmen de varia

Erneſti, Bavariæ Ducis, fortuna, i Martene og Durands Tbeo

ſaur. nov. Anecd. III. 307 - 76 og i Eccards Francia

orient. III. 510-23 , ſom Heinr. von Veidecks Bearbejdelſe

af ſamme 2mne , i von der Sagens Gedichte des Mtts

telalters Iſter B. Paa ſidſtnævnte Sted handles i

Indledningen til Digtet pag. XVI - XVII om Kilderne til

den tydffe proſaifte " Bolksbuch " , hvoraf den danſke er en

Overſættelſe. (conf. Görres S. 83-85 . Docens_ufhandling

i Muſ, får altdeutſche litt. II. 245-65 , Grimms Res

cenſion i peidelb. Jahrb. 1909. 44de Hefte ).

Paa Islandſt haves , under No. 581 blandt de Mage

næanſke Manuſcripter i Quart , en Saga af Erneſto

Bertuga ol Greifa Betzelo , ſom ſynes at være

Dverſættelſe af den ſamme tydſke Original , ſom den danſke

grunder rig 'paa. Manuſcriptet er Papir og fra det 17de

Karhundrede .

c) Den raa kaldede ſvenſke Robinſon eller Guſtav

Landkrons, en ſvenſk Serremands , forunder:

lige Livs : ' og ſelſomme Levnets : beſkrivelſe. i

-
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Danſken overdragen af C. P. Rothe. Kjøbenha

1743. 583 S. 8vo.

Sverſætteren , ſom er ſaa bekjendt i den danſke Littes

ratur , har dediceret Bogen til Oberkrigsſecretair General

Humſen. I Fortalen, antager han , at Romanen indeholder

ſande hiſtoriſke Begivenheder. Originalen udkom førſtegang

i Nürnberg 1726 .

d ) Engellænder Berthold , den videberømte Robilis

fon Cruſoes nær Beſlægtede, hans liv og levs

net, ſom han i 10 Var, til lands og pande, bar

ført, ved at opfinde en ubeboet Ø . uden Irykke:

ſted og Irykkeaar. 80 S. 8vo.

Denne ubetydelige Iing maa være overſat af Lydff,

da den vrimler af Germanismer,

De tvende ſidſtnævnte unter fitr. cog d anføtte Skrifs

ter er udkommet ſamlede paa Jblandfe under Titel : Thesi

ſvenſk Guſtav Landkrons og thesr engelſka Bertholds

Sabreitileger Robinſons , cdur Lyfe og 2 £ fe Søgur , ur

dønſku utlagdar af Sr. Thorſteine Retelsſyne. Hoolum

1756. 154 art i Octav. – udgiveren, Vicelaugmand Bjørn

Marcuſſen , bar i Fortalen handlet om flige opdigtede Hiſtos

ciers Nytte. Bogen er cec. i Efterretn. om ny Bøger

og lærde Sager 1756. S. 976 - 78 .

Den navnkundige Engellænder Robinſon Cruſoes

Levnet og meget felſomme Skjebne; for fin xp

perligheds skyld overſat paa Danſk og ziret

med ſmukke (i Iræ urgravede) figurer 1. Il Del

Kjøbh . 1745. Iſte Del 460 og 2den Del 468 S. 8vo.

Denne burde maafkee ſtaae ſom Fløjmand foran denne

hele Romanclaſſe. Den er indrangeret her efter udgivelſesa

aaret.

f) Den fyrkiſke Robinſon eller Prinds Eberhards

af Weſtpbalen , Eleonorab og Zulimas Kjærligs
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bede og geonetebeſkrivelſe, hvortil et lagt Mag.

Frid . Chriſt. Lilichová Kritik over denne Roman.

3die Oplag. Kjøbh. 1750. 150 S. Svo.

Bogens Uutor er le Noble , og Ideen dertil Tynes at

være tagen af den Middelalders Hiſtorie , ſom man tjender

af den gamle Sang Der Graf im Pflug , hvoraf Bůr

gers Balade om ten tydfke Greve, der ved ſin Huſtrues Kjær:

lighed blev befriet fra fit Slaverie i Orienten , og efter ſin

øjemkomſt delede ſin Seng Paavel med den aſiatiſke ſom med

den europcoe Huſtru.

Det ældſte danfte Oplag af denne Robinſon er udkom

men i Kjøbenhavn 1728 *) ; det andet , ſom er af Uar 1731,

var i Munks Bogſamling . Den nærværende udgave er den

vigtigſte , efterſom den eilſchouffe ſkarpe Critik er mere værd

end Bele Bogen.

I Fortalen , ſom er underſtreden af Forlæggeren Bog

handler Frederik Chriſtian Pelt , læſer man følgende Confess

fion : ” Det hedder , at vi Forlæggere , formedelſt ſlette Bes

ģers Oplag , forderde den almindelige Smag. Men udentvil

er livet mere værd end en god Smag. Synd at forlange,

at vi ſkulde være ſaadanne Martyrer af god Smag , at vi

derover gave Næringen op , og gjorde Bekoſtning paa Skrifs

ter, ſom Ingen, uden et lidet Antal af Skjønſomme, læſte.”

I Haret 1764 udkom en ny danſk overſættelſe deraf,

trykt hos £. £. Heiden , ſom ſelo i ſin ungdom havde overſat

den til ſin egen fornøjelſe .

*) I de førſte udgaver lød Iitelbladet ſaaledes : Den efter

Adſkillige ulykſaligheder omſider lykſalige Slave ,

eller en fandfærdig siſtorie om Prinds Eberhard

von Weſtphalen og hans Gemal Eleonora 2c. Bes

ſtemmelſen , at den ſkulde være en Robinſonade , kom

ſiden til. Den førſte Operfætter kaldte fig 5. 17. W.
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$) Arffillige Ssfareres underlige Skjebner , ifær

Alberti Julii, en fød Sachſer , ſom i fic 180€

dar ved Dribbrud , ſelv 4de, blev kaſtet ind pub

en gruelig Klippe , og efter fammes Overſtigelie

fandr der allerſkjønneſte land , hvor han ſiden

bavde mange meget mærkelige og forunderlige

Sændelſer , og endnu i Aaret 1728 , rom var

bans Alders 100 Aar , levede friſk og fund.

Forfattet af bans Broderſøns Sønnerøn ebers

bard Julius. Til Trykken befordret af Gifans

der , og nu af Troje pao Danſk overſat af

p . w. Kjøbenhavn 1761. Irykt hos Nicolaus

Moller . 590 S, 3v0+ 2den Del , trykt ſammeſteds

1762. 624 S. 3die og 4de Del ſammen . 1765.

796 S. Paa Pelts Forlag .

I Bibl . der Rom, 2ter B. , trykt 1778 , pag. 160,

anføres Originalen at være udkommen i Nordhauſen i Larene

1731 - 43 *) , og Unmelderen tilføjer : " Jeg hai afſkrevet

hele Iitélen paa denne Noman , der ellers er bekjendt under

Navn af øen Felſenburg , dels fordi den kan tjene ſom

et kort Begreb af Hovedhiſtorien , og dels for at give mine

Læſere et Erempel paa , hvordan Smagen var i Iiteler for

en tredive Uar ſiden . Denne ærværdige lange Iitel og ' den

Omſtændighed, at Strøniken var i Pennen forfattet af en

Broderſøns Sønneſøn , bidrog vel ogſaa noget med til den

Begjerlighed , hvormed denne Roman blev læft, ja endnu

læſes i Nigsſtæderne og hos ſimple Borgerfolk. Ingen Ro:

man af det Slags har , Robinſon Cruſoe undtagen , i faa

Henſeende gjort ſaa ſtor lykke.”

*) Jeg har de 3 Dele af Originalen liggende for mig,

deraf er førſte Det trykt i Halberſtadt 1768. 2ter Iheil

ibid . 1773. 3ter Ibeil i Nordhauſen 1767.
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77

Den danſke Dverfætter *) figer ogſaa i fin fortale:

Jeg tjender mange , rom med ftørſte fornøjelſe adftidige

Gange har læſt den igjennem i det tydfke Sprog , og ønſket

at kunne læſe den i deres Moders Maal ; og dette er det

juft, ſom har bevæget mig til , ded ledige Timer at fkrive

denne Overſættelſe, ſom jeg haaber ftat finde ligeſaa god Bi

fard hos mine landsmænd , ſom Originalen har fundet i

Iydſkland , hvor den adſkillige Gange er bleven oplagt.”

Det Sted, ſom Overſætteren S. 35 har forandret, fordi

" de alt for tydelige Salemaader ſyntes at ſtride imod Wr:

barhede og Velanſtændigheds Regler , ” det heder ſaaledes i

Originalen S. 38 : "Ich nahm mir die Kühnheit, einen feu :

rigen Kuß auf ihre purpurrothen und zierlich aufgeworfene

Lippen zu drucken ; anſtatt dieſes zu verwehren , bezahlete

fie meinen Kuß mit 10 bis 12 andern. Weil ich nun nichts

ſchuldig bleiben wollte , wechſelten wir eine gute Zeit mit

einander ab , bis endlich beide Mäuler ganz ermüdet auf ein:

ander liegen blieben. Sie ergriff meine Hand , und legte

dieſelbe auf die , wegen der tief ausgeſchnittenen Kleidung,

åber halb entbldfjeten Brüſte, welche, durch das heftige Auf

und Niederſteigen , die Glut des derliebten Herzens abzus

fühlen ſuchten , deren Flammen ſich in den Kohlpech ſchwarzen

ſchönen Augen zeigten." 2C.

af de 4 Dele , hvoraf dette Werk om Felſenborg bes

ſtaaer , er den førſte den bedſte , og den fjerde er den rin:

geſte. I Forerindringen til den Del i Danften , ſiger Over:

· fætteren , at , da den efter sejenderes Dom faldt noget for

vidtløftig i Indften , har han forkortet den. Deri har han

* ) Som jeg har ladet mig fige tar det være Commiss

fionair Winter. Paa Iitelbladet ſtaaer blot Begynte

delſesbogſtaverns af hans Navn , p . w.
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gjort del , og han havde gjort bedre , om han ogſaa havde

ftaaret udſkilligt af hiſt og her i de andre.

at den tydfte Uutors , Gifanders , rette Navn var

Schnabel, det er endelig bleven kundgjort i sall. litt.

Beit. Er gå n3b1. 1815. No. 4 pag . 28.

Som Unhang til diſſe danfte Robinſonader ſynes det

ifke upaſſende at anføre :.

I) Almazonte , eller den forſtandige Rone, Tom vidſte paa

en meget god Maade at vinde og igjen at indtage ſin

Mands hende fravendte øjerte ; overſat paa Danſk ,

ſom et Stykke af den per fiſke Robinſon. Kjøbenh .

1729. 24 S. 8vo.

Der perſianiſche Robinſon , fom Ulmazonte udgjør en

Epiſode af , udkom i Leipzig 1723.

2) Den danſke Robinion , eller Peder Underſens Liv

og Leonetshiſtorie , af $. w. W i w et. Kjøbh.

1753. 7 Urf i Octay.

Dette Skrift er ſatiriſt og har intet tilfælles med de

Indre Robinſoner , uden Titelen allené. Forfatteren ſiger :

" Jeg har mig foreſat , en Robinſon at ſkrive,

Men med de andre han i Rang ſkal ikke blive ;

Þan ſkal ej være født af højdelbaaren Stand ;

Han ſkal ej rejſe ud at ſtue fremmed land."

Helten er en Borgemefterſøn fra Hobro, hvis Forældre, Føds

fel , Opdragelſe, undervisning , Dimisſion til Ucademiet,

ſamt academiſke levnet beſkrives paa Rim i de 7 Urk , hoor:

af Fortſættelſen ubeblev.

!

Som Jillæg tit Anhanget vil jeg endnu hidſætte Iit

lerne paa nogle herhid I en vis øenſeende Senhørende ubes

tydeligheder :

15
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a ) Der nordiſche ( o : norwegiſche ) Robinſon , oder

wunderbare Reiſe cines gebohrnen normans

Waldimar Ferdinand. Copenhagen 1749. 3 I heile

8vo. (anføres i Kochs Compendium. II. 270).

b ) Der dåniſche Robinſon , oder die Reiſen Niels

Bygaard , eines gebobrnen Jütlånders. I - IV

Sheil. Copenhagen u. Leipz , bey Friederich Chrift.

Pelt. 1750-53. 8vo. (af iſter Ih, udkom 2te Aufl.

ibid. 1752).

c) Der isländiſche Robinſon . ibid. 1755. 8vo.

d ) Der fårøetſche Robinſon. ibid. 1756. 2 Alphabeter

og 7 art i Octav.

Over de tvende fidſtnævnte fældes en retfærdig Fors

taftelſesdom i Efterretn. om ny Bøg. 1756. S. 620-24,

hvor man fader at vide, at deres Forfatter var en Commans

deerſergeant ved Grenadiercorpſet i Kjøbenhavn , Johan

Georg Fleiſcher .

Ut Tamme Fleiſcher ogſaa er Autor til de to under litr.

a og b anførte , er der ingen Tvil paa. I Fortalen til

3die Del af det då niide Robinſon tilftager ogfaa For:

fatteren , at han er uſtuderet, og allerede i en fjerde Del af

et Seculum har fulgt Martis Fane. Saaledes giver han

ogſaa i Fortalen til bemeldte Robinſons ifte Del ikke utyde:

lig at forſtaae , at den ſaakaldte nordiſche Robinſon

bar fællede Berkomſt med der däniſche



3 die Capitel.

D 11 Even t'y rer.

Navnet Eventyr er , efter Almuend Dalebrug , ſynonym

med ammeſtuefortælling; og af det Slags har man i Dans

mark omtrent et helt Doſin paa Prent. At de næſten alle

enten mundtlig eller fkriftlig har havt Cours Europa rundt,

det lærer man af den høiſt intereſſante Samling af deslige

Fortællinger , ſom Brødrene Grimm har udgivet under Titel

af kinder : und ausmårchen. 1-11 Sheil. Berlin

IS12 og 1815

af de i den danſke Ulmuelitteratur indlemmede Hiſtoriet:

ter , Tom i dette Capitel blive at opregne , kunde vel en eller

anten ogſaa paſſende have faaet ſin plads under Facetic

i næſte Sapitel , men da Grimmerne har givet dem Rang

og Sæde i teres Barneſtue , vil jeg lade deres. Uutoritet

gjelde for Norm ved denne Clasſificering.

1) Kong Edvard og Prints Artus.

Denne Hiſtorie er paa Nim, og hvad den gaaer ud paa,

kan ſees af dens lange Titel : En herlig ny Siſtorie om

Ronning Edvardo af Engeland, som var udi en ulæge

lig Sygdom geranden , men dog af en viis Qvindes Xaad

blev cureret , og det formedelſt Kongens yngſte søn

Prints Arii Friemodighed , ſom havde fin fyge fades

faa kjær, at han rejſte til den rige Dronning af Arabia ,

hvor han med Liſte bekom hendes Blenodier , og førde

15 *
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Dronningens dyrebare fugl Phoenix hjem med fis , dog

( og ?) paa det ſidſte efter megen Gjenvordigbes , fom

Prints Artus havde udſtanden , bekoin bun Dronningen

til ægte. Lyſtig at læſe. af holland ft paa danſke Rim uda

Tat af p . I. 5. Kjøbenhavn 1696. 2 Ark i Octav *).

Eventyret begynder ſaaledes :

” Kong Edvard af Engelland mægtig og from ,

Gud hannem hjemfogte med ſtor Sngdom,

Han havde tre Sønner borde ;

Carl , Wilhelm og årtus ret dejlig og fljøni

Hvilke for Kongen altid gjorde Ben,

Ut Svagheden maatte opholde.

Her brugtes Urter , her brugtes Raad,

Ingen kunde hjelpe şans kongelig Naad',

Det var ſtor Ynk og Elende.

Omſider fik en gammel Rone Nabenbarelſer fra Him :

melen , at Kongen kunde hjelpes , hvis han fik Fugl Phoe:

nir's Sang at høre . Denne Fugl Phoenix maatte hentes

fra Urabien langt ude ved Verdens Ende. Den ældſte af

Rongens Sønner , Carl ; begav ſig paa denne lange Reife,

for at hente Raad mod ſin faders Sygdom ; men

" Der Sarı var kommen i Frankerig ind,

Forvendt paa hannem blev Hu og Sind,

Han lyfter ej meer at reiſe,

Forglemte fin Faders Sygdom faa ftor,

Han hørte Damers letfærdige Ord,

med dennem fik knjt at beiſe.

*) En renece udgave af 1744 har jeg ogſaa for mig faå :

dellom to uden Uarstal. Paa islandſk heder Hiſtorien

Sagan af årtus Fagra , og af Hickefii The

ſaurns Tom . I. S. 315 fees, at den gjemmes i Manus

Icript i Antiquitrts - Archivet i Stokholm .
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Urabiæ Reiſe han ſlet begav,

ban kunde ei komme fra Stjøgelaug,

Saa vel de hannem befalte.

Qan danſed med dem baade Nat og Dag,

De ſang og legte til hans Behag,

For ham og Eventyr talte.”

Da den ſyge Konge i langſommelig Tið hverken hørte

eller ſpurgte det mindſte om ſin bortreiſte Søn , blev han

meget urolig , og hans Sygdom blev det det ſamme med.

Nu rejſte Wilhelm , den anden Prints , ud for at ſøge fin

Broder op , og tillige hente Fugl Phoenir. Broderen fandt

han ' i herlig godt laug , og lod ſig af ham overtale til at

blive der

" Artus han var den tredie Søn,

Han bad ſin Fader at vide fig Bøn,

Sine Brødre vilde han oplede."

1

Efter nogen Begring gav Faderen omſider fit Minde

dertil. Þar rejſer , miſter paa Bejen derhen fit hele Følge,

og tilfidſt ſin egen livheſt , kommer langt ude til et par

gamle Folk , fom i 80 Har ikke havde ſeet noget chriſtent

Menneſke ; diſſe raudte ham , at naar han kom til et viſt

kloſter , hvor Jomfruerne vilde tage freundtlig imod ham,

og de tilbød ham at tage af deres Stald den bedſte Feſt der

var , ſaa ſkulde han blot udbede ſig det Aſen , ſom ſtod bag

Døren. Dette Raad fulgte han , og da han havde faaet

lagt Sander paa Eſelet

” Han bad god Nat og reiſte fin Bei.

Der hørtes da ſtrar en underlig Rej,

Det Eſel begyndte at ſnakke.

Eſelets Snak var en undervisning og Inſtrup i hoor:

ledes han kulde bære ſig ad for at faae Fuglen.
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" Jeg vil big bære til Slottets Port,

Dit Wrind udret baade haſtig og fort,

Og det i en Klokketime.

Fugl Phoenir ſjunger en Sang faa føb ,

Saalænge han ſynger , ſynes atle Dyr død'

Og haſtig falder i Svime.

For den førſte Port ligger tolv Kjæmper ftærk,

For den anden tolu leoparder mærk,

For den tredje told Lover grumme.

Baſtelig 'du gaae nu paa dem ind,

Skjøt ej , om du træder paa deres Skind,

For dig ere alle Dyrſtumme."

Artus furgte den givne anvisning , og flap ryktelig og

pel forbi de formedelſt den liflige Sang hendaanede Kjæmis

per , Løver og Leoparder , ind paa Slottet .

" Han gik frem bedre i en anden Sal,

Fugl Phoenir af Buret han bortſtjal.

Han gik til Sengen , Tom Dronningen lade,

Sendes dronninglig ære ban monne og faae."

Og hermed begav han ſig påa Dilbagerejſen. Efter

abftillige Biderværdigheder , ſom hans avindſyge Brødre afs

ftedkom , og ſom temmelig kjedſommelig ere fortalte , lykkes

det ham omſider at helbrede fin Fadér. Dronningen i Aras

bient havde imidlertid født en Sen , og var Serpaa rejit ad

Engelland til , for at opſøge den , ſom ſtjal hendes Fugl og

var Fader til den lille Prints. þun og Urtus drak nu Bryls

Yup ſammen i London , tog faa tilbage til Arabien , hvor de

bygge og boe den Dag i Dag er.

Eventyret forekommer hos Grimın I. S. 260. conf.

Anhanget S. XXXVI.
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2) Skytten Bryde.

Şer er én Mængde Forgjørelſer, Omftabelfer, og Hexes

konfter dyngede paa hinanden. Som her Intet bliver udført

ved Brydes Iapperhed og Manddom, ſaa udrettes heller Ins

tet ved Snildhed og Snedighed. Ulting gaaer faa plump.

juſt ved fin Overnaturlighed faa naturlig og ligefrem til , at

man neppe kan udholde at lære det til Ende.

Begyndelſen til Brydes Lykke var en gammel Bøſſe han

fik i Urv efter ſin Fader. Den harde den Egenſkab, at man

traf alt det man ſigtede til med den. Siden fik han et Uſen

at ride paa , der kunde tale og var en forheret Prinds ; end

videre et Valdthorn fuldeligen faa kraftigt Tom Oberons i

polger Danſke. Det bliver ham af en Fyrfte , i hvis Ijes

aeſte han havde begivet fig, paalagt at ftaffe Fyrftinden flos

tabella til Veje , der holdtes i Forvaring paa, et fortryllet

Slot af en hæſſelig Iroldher. Hans graa Uſen anviſer ham

Maaden , hvorpaa han kan flippe vel fra denne Commisſion .

Han kommer til Heren og fordrer Florabella tilbage. Men

før han kunde faae hende med fig , maa han førſt trende

Gange lede hende op. Førſte Gang havde Kefen fejult hende

i en Silketraad , anden Gang i et Halmſtraa , og tredie

Gang i et nybagt Brød. Øver Gang hjalp Uſenet ham ud

af fint Forlegenhed . ban bragde Florabella lykkelig tilbage,

blev beftyldt for at have gjort Fyrften til Sanrej, og ſtod

paa Nippet paa Grund af flig falfe Beffyldning at blive

hængt , da en Irold , ſom han engang havde gjort ſig fors

bunden , i rette Iid kom ham til Hjelp og førte fyrſten

Fanden i Vold. Bryde blev nu Fyrſte og Florabellas Mand,

og " be lovede til de døde. ”

Sproget , Ialemaaderne , og Maneren i det Hele Tones

at viſe , at det er et indenlandfe Produkt og ingen Overſæt:

telfe . Den hele Sitel er : Ærens Tornevej for en Skytte
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1

navnlig Blyde, rom vel kom til ſtor ære og værdig:

bed , men ikke uden efter lang og megen Viderværdig:

bed og Livcte farligbed , hvoroilt videre Underretning

gives i efterfølgende vemodelige, dog fornøjelige sty is

ſtorie , forfattet af den , rom er Autor til lykkens

Tumleklode og den flyvende sane. Irykt ar

1731 * ).

3) Lykkens Tumleklode (eller Ridder Rods Hiſtorie).

For hvem der har mindſte Gran af Smag og følelſe

for hvad der er ſandſynligt , paſſende og naturligt, er denne

flaue Ting uudholdelig at læſe. Bonden læſer den med fors

nøjelſe, og rigtig nok maa man tilſtaae, at Uutor- har tjendt

Ilmitens drøje og ſuffiſante Maade at udtrykke ſig paa , og

naar Bonden da læſer flige fine lave Talemaader og Munda

held , faa er han ſom i et Selſkab af Befjendtere. Pjeſens

Indhold kan fees af følgende lange Sitel : Lykkens Tumles

klode, inart op , ſnart ned , fnart op igjen , eragtet udi

en ny og nylig forfattet iſtorie om en Rongeſøn , ſom

efter ſin faders Død. antog Rronen, og Thronen , dere

efter koin ſaa vidt, at han blev en Stalokuægt, ja havde

omſider Galgen over Sovedet , ſom ban ffulde bænges

udi , kom dog lykkelig paa det fidſte til kongelig Vær

dighed igjen. noget vemodig , dog færdeles fornøjelig

at læſe og anbøre til tidofordriv . Trykt bos Job .

Xud . Thiele. 32 S. 8vo. ** )

Denue herſens Kongeføn var fra Spanien ; han relfte

paa Eventyr , og blev . Staldknægt ; han blev , ligeſom Jo

* ) En udgave af 1710 forekommer i sjelmſtjernes Çata:

log . Tom . II. p. 733.

** ) En udgave af 1710 nævnes i Mundhế Catalog pag . 378.
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feph fordum , ophøjet til Rigshovmeſter, fordi han fortolkede

Drømme. En Ridder Nød eller Ridder Ræv bagtalte ham

hos Kongen ſom en Geremeſter , i Unledning af et Skilderie

ſom han knælede for, naar han gjorde fin Bøn. Hovmeſteren

erklærede da , det var hans Søfters Portrait. " Ih , ſagde

Ridder Rød , Þr. şovmeſter ! er det eders Søfter , da ſynes

mig af lineamenterne , at jeg haver i forrige Tider taget

hende i Favn ; faa hun er den ſtørſte Hore , og ikke Dron

ning i Spanien . Mon Dieu , ſvarer Hovreſteren , hvad er

diſſe for Ord ? Kan I præſtere det eders Mund haver talet,

Taa ſig mig , hvad det er for et Iegn hun haver paa fit Lege:

me , efterſom I haver været hende faa Ridder Ræt

Toarede: hvad jegnet angaaer , da haver jeg ej gjort mig

Umage for at vide og erfare det, tilmed laa giver offentlige

Horer ei ſaa lang Friſt , ſaaſom de hoer Iime vente forans

dring og fremmede Giæfter."

Læſeren har ventelig nok i denne Prøve. Forreſten rej

fte Ridder Rød rigtig nok til Spanien , og ved at gjøre

Cour til en gammel Dame , ſom havde været Printſeſſens

Umme , fik han denne bemmelighed udluftet angaaende Seg .

net paa legemet, ſom var en Vorte med Sølv: og Gulshaar .

Enden blev dog alligevel , at Ridderen maatte op " at ſee

Kjøge Høns ” , en Ialemaade , ſom er ſynonym med : hat

endte ſit liv i Galgen.

Hvad den Talebrug angaaer , at udtrykket Nidder

Rød anſees ſom ſynonymt med en Næv og Nidding , da

naaer dens Herkomſt langt tilbage i Iiben. per foran

S. 131 lees ., at en Grev Højer af Mansfelt i det 13de Uara

hundrede udmærkes for ſit rode Haar og Skjæg , og i 16de

Harhundrede bliver Johan Bronk af 2. S. Vedel (gjæmpe:

viſerne 1787 S. 253) belagt med Navnet " den arge Nider :

rød. " conf. lærde Efterr. 1804. No. 50. G. 799.

1
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4 ) De tre Sfræddere ( eller Lyffens fysende fane).

Dette var da den tredie originale Fortælling af denne

anonyme Forfatter *). Dens fuldftændige Iitel er : eyks

Fens flyvende Sane , eller en siſtorie om tre fattige

Skræddere , rom ved en Pillegrimsrejſe kom omſider til

Værdighed og ſtor Delftand , hvis udgang færdeles lys

ftig' er at lære , prentet i dette Aar. 22 S. 8vo.

Det er et fuldkomment Sideſtykke til de to foregaaende.

Indholdet har nogen Lighed med Rolands Knappen i M us

fæus's Volksmå r chen der Deutſch en , men udførels.

ſen er ſlet **). Begyndelſen er : " Iil Lanternen (i) en ſtor

Bandelſtað vare ſærdeles 3 fattige Mænd i Skrædderlauget,

fom formedelft den liden Fordel de havde ved Haandværket

raadſloge med hinanden og reſolverede ſig at gaae Pilegrimsa

reiſe , i Saab det ſkulde falde ud til bedre Ende end at lade

Synaalen ruſte i Ermet. þvorfore de og forlode Qvinder

og Børn , og overlod dem i Guds Pold , indtil de ſamledes

igien ."

Lanteryen eller landet Rügen kommer oftere for i dans

te Bøger fra Begyndelſen af forrige Seculo, dentelig i anleds

ning af , at det formedelft Krigsbegivenhederne under Chris

ſtian 5te og Friderich 4de blev da ofte omtalt.

Ligeſom Mufæus af fit tunes og Wittigheds rige Bæld

ſatte ſaa god en Sauce over de tydſke Eventyrer, at det blev

en vehagelig Lecture for ſmagfulde læſere , ſaaledes prøvede

*) af Iitelbladet til Hiſtorien om Skytten Bryde , ud:

gaden 1710 , maa man ſlutte , at hans Dobenavn har

begyndt med 2 og hans Binavn med T.

**) Ikke deſtomindre har Grimm gjort ſig den Umage at

overſætte den , og indføre den i findermården

I B. Unhanget S. XXIV- XXVII.
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P. I. Wandal ogſaa paa at omarbejde og moderniſere nærvæs

rende Fortælling, uagtet han nok var, ſom hin Konſtner hos

Horats : infelix operis ſumma', ſaa findes der dog i hans Om:

arbejdelſe nge vittige og lunefulde Steder , der tilſtrækkes

lig viſe , at han i dette Fag kunde have leveret os noget

meget godt , om han havde lagt saand derpaa i fin Vels

magts og yngere Dage. Det var 1792 han gav det ud , og

der kom ikke mere end Begyndelſen , under Iitel : De tre

Skræddere eller forſøg til en nedrig (lav) komiſt for:

tælling i Xim. førſte Bog. Kjøbenhavn 1792 , trykt hos

Joh. Frid. Schulk. 32 S. 8vo.

Han begynder med at opregne dem han rimer Eventyr

for , og det er da "Gammelſtrands bøjrøftede Matroner ” ;

de ſom

" forkynde Pris

Med højen Roft , dog tidt i ſnøvle Joner,

Paa horften ft Sild , paa Flækkefild , Radio ,

Paa Reddiker og paa Citroner ; ”.

de " løbende Boglader,

Som tidlig gjør betjendt

I alle Stadens Gader,

Den Mængde raaden Frugt af Pøbelvittighed,

Som koſter ej Broer Rimſmeds Pande Sved,

Saaſnart den kommen er paa Prent." O. P. D.

og derpaa fortæller han :

" Det eder da , I Fifteamazoner !

Og eber med , ſom byde Sild , Citroner,

Og alting fal , og jer , I Biſekræmmerffer,

Dg eder Naboer

Jil Himmelen,

Dg eber , Borgere i Kjelderen ;

Det jer og alle eders Lige

Er ventelig betjendt,
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Hvis ej , Taa kan jeg eber ſige,

Bi længe have Favt paa Prent

Et rimløft Eventyr om trende Skrædderen

Som , deres Vilkaar at forbedre,

Forenedes at ville med hverandre

Sig give til at vandre

I Berden vidt omkring.

De gjorde det , og raae forunderlige Eing .

Qog Þr. Bogtrykker ** man Eventyret faaer,

Hoor det er altid nyt og trykt i dette Aar.

Ut ſætte det paa Rim , for at fornøje eder,

Har ene været min Attraae ;

Her er det , og jeg beber,

ut I det ej forſmaae."

5) finferidderen.

Er dette ikke en Satire ' paa pralende og løgnagtige

Reiſebeftrivelſer , ſaa er den uden allermindſte Mening , ſom

den er uden fand Rune. Et Sted til Prøve : " Jeg tog Leen

og gik paa Strømmen og mejede omkring, da fattede Enden

af feen i et Mulvarpeſkud , og i det ſamme Hug mejede jeg

mit éget Hoved af ; fovedet løb hen ad Strømmen , ſom det

fkulde have løbet Veddeløb ; jeg løb ſtrax efter , men jeg

ſtødte i faadan Haſtighed paa en Qviſt, at min Pande blødte.

Strar jeg fik Hovedet, ſatte jeg det paa igien, mens det end

var Taa parmt , og vendte Næſen og øjnene tilbage ; det

gjorde jeg derfor , at , naar jeg gik i Skoven , Grenene ikke

fluide ſlaae mig i øjnene , og at jeg ogſaa kunde Tee baade

for og bag." Som dette, ſaa Reſten ; og er det pele Efter:

abelſe af Maneren i Rabelais's Gargantua.

Den ældſte danſke udgave er nok den af 1703 i øjelma

ſtjernes Catalog , og i Munchs pag. 378, hvortil Originalen
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udentvivl er tydik. I "Verzeichniß einer Bibliotheque bleue

oder Bolksbibliothek deutſcher Nation ” ( i Bibliothek der

romane 20ſter Band) nævnes denne " Hiſtoria von dem

weit erfarenen Nitter ør. Poticarpus von Kirlariſſa, genannt

Finkenritter , wie der dritthalbhundert Jahr ehe er gebohren

ward viel Land durchwandert, ſeltſame Ding geſehen , und

zulegt von ſeiner Mutter für todt liegend gefunden , aufge

hoben , und erſt von neuen gebohren worden ; ” og i famme

Bibliothek & Iode Bind er den hel aftrykt , uagtet udgi

deren tilſtaaer , at den er Karrikatur , og Product af en paa

Afveje geraadet Vittighed ; "ich glaube, lægger han til, daß

ſie nicht ſowohl in die Klaſſe der Ritterromane , als in die

Klaſſe einer Gattung Spottromane , einer Modelectůre una

ſers Vaterlandes im dem Zeitalter des 30jähriges Krieges,

gehöre , wo dergleichen Plattitüden febr bewundert wurden,

fie, die jept kaum in den Spinnſtuben der legten Volksklaſſen

Eingang, finden dürften.”

Den danſke udgave , jeg har for mig , er ny), men uden

Harstal. Den er vel halvandet ark ſtor ; men Finferioden

rens Hiſtorie fylder kun eet Urk , Neſten er anvendt til dera

paa at aftrykte to Styffer Poeſier , ſom i ingen forbindelſe

ſtaae med Finkeridderen. Det førſte er " en ffjøn og lyftig

Hiſtorie om en gammel Bondemand og hans Søn med deres

aſen , ſom fulde feres til Marked at ſælges , hvorledes at

Sønnen fulde ride . og hans gamle Fader maatte gaae tils

fods , og alle Fort , ſom dennem mødte paa Vejen , beſpot:

tede Faderen for denne fin Dearlighed , og omſider begge to

fatte fig paa Uſenet, og var endra Folket ikke tilmaade ; for:

danſket af Şeloader. ” Det andet er " en lyſtig ny Vire

om en vanartig Qvinde," og aldeles ubetydelig ; den For:

tælling derimod , ſom Helvaderus har fordanftet , er ikke

Heffen , er ogſaa af gammel Invention,
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I kindermårdhen II. Anhang S. 50 har Grimm.

anført adſkillige Parallelfteder til de i denne Fortælling fores

kommende urimeligheder.

En uſſel Efteraberſe af Finkeridderen er

6) Robertus von Agerfaal,

ſom ogſaa fører Titel af ugifpils Dvermand , men for:

reſten aldeles ingen ügiſpilftreger indeholder. Den ældſte

udgave af denne ubetydelighed er udentvil af 1724. En

nyere udgave omtales i Schdnaus lærde fruentimre

pag. 947 i Noten .

7 ) Svend Comling.

Sitelen : Svend Tomling ; er menneſke ikke ſtørre

end en Tommelfinger, fom vil giftes med en Rone 3 Alen

og 3 Qvarter lang ; kommer til Verdert med Sat paa

og Raarde ved siden ; driver Plov ; ſælges til en Serre:

mand , rom forvarer ham i ſin Snusdaaſe, hopper af

den og falder paa en Gris , ſom bliver dens Ridebeſt

o. 1. v. viſer Indholdet, ſom moren endnu er mere naragtigt

end Finkeridderens. Et tyofe Eventyr af lignende emne

haves hos Grimmerne i 1 B. S. 195 - 200 , og i Enhanget

S. LXVI citeres en engelft udgave deraf. Derimod nævne

de ikke den tydſke udgave, deraf i Ettingers Blaue

Bibliothek.

Bi ſaae her foran , at Bandal begyndte en ny Bears

bejdelſe af de tre Skræddere , ſaaledes blev i Haret 1776

Svend Somling berſificeret af 6 polk. poor ftore Fris

heder han har tilladt ſig i denne Bearbejdelſe , vil kunne

fjønnes af følgende pubſerlige Bers , der flet ikke angaae

Svend Somling .

"Bvad ! hvad! ( ſagde Præften ) Hvad er her paa færde ?

Mon ber være Ild lø6 et ſteds i vor Egn ?
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Er Brændevinstøjet maaffee udi Røre,

i Saa tar vi nok høre nyt Optrin igien.

Chriſtoffer ! ſee hvad der kan være at gjøre ; -

Løb häftig , min Søn ! løb kun haftig derhen !

De ere faa dumme ſom øſters de Bønder.

Saaſnart ſom en Vorhals indpuſter dem lidt,

Saa ere de ſom man ſlaaer Iid udi Jøndet,

De burde viſt ſtraffes naar det gaaer for vidt.

Er det med Ertraftat , er det med Hooning,

Er det med pligtrejſer eller med ægt,

Er det med Iiender , er det med Skooning,

Saa Ja det er ret en forunderlig Slægt !

Er det ved Barnedaab , er det ved Offer,

Saa er de tvære og paahoidne nok.

Ia Chriſten , følg . du kun og ud med Chriſtoffer.

De fulgtes , og tog hver i Baanden fin Stot.”

8 ) Om Munken Rus.

Dette mærkværdige Eventyr , ſom mundtlig har haot

Cours i Danmark før Reformationen , og trykt , fra det

16de Aarhundrede af , er der handlet ſaa udførlig om i den

danſke Digtekonſts Biſt. I. 114-22 , at læſeren der:

til kan henviſes.

af Rindermårchen II. Anhang. S. XXI fees , at

Grimmerne ikke har kjendt nogen ſaa fuldſtændig Bearbej

delſe af dette emne , ſom den danſke.

En ſvenſk udgave paa Vers af Har 1645 forekommer i

Noſenadlecs Catalog pag. 228 .

9 ) Om Munfen og Bondedrengen .

Bondedrengen ( ell. Bondekarlen) havde tjent i 3 lap

og derfor ikke faaet mere i løn end 3 Pendinge . Ved diſſe
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1

3 Pendinge var han meget glad og holdt ſig for en rig Kari.

En fattig Mand mødte ham og bad ham om den ene Pen

bing . Drengen gav ham den, og troede endnu at have Doer:

flødighed. Saa kom der en mand , ſom han ſyntes " var af

Engleſkare", og ogſaa bad ham om en Pending . Da Dren

gen endnu ogſaa viſte ſig ligeſaa gavmild med ſin Fattig.

dom , ſagde Manden , at han muatte ønſte ſig 3 Iing , ſom

ſkulde free.

" Saa ønſker jeg nu førſte Gang

En Fidel med en herlig Klangi

Det andet ønfker jeg dertil

En Armbørſt og laa en Pil ;

Og det ønſker jeg . Du vil mig give,

Den Ronſt hos dette Urmbørſt at bliver

vor efter jeg fkyder jeg kan det ramme.

Dg at den Fidel kan være lærd

Died herlige Noder uforfærd,

at alle Mand kan dandſe og ſpringe

af al deres Magt , hoem hende hører klinge,

Dg medens jeg fidler , de maa dandſe." 26.

Bondedrengen fit Armbørſten og Fidlen , og forſøgde

den førſtes Kraft ved at finde en Kavn , og den ſidſtes ved at

'lade en Munk dandſe i en Jornebuff . For at blive frie for

at dandſe paa ſaa ubequemt et Sted , gav Munken Bonde:

drengen en Sum Penge , ſom han ſiden , for at hævne ſig ,

beffyldte Drengen for at have ſtiaalen fig fra. Drengen blev

arreſteret og dømt til at hænges ; men da han var kommen

op paa Stigen ved Galien , fik han af Dommeren Iilladelſe

til at faae fin Oberons - Fidel fat.

Saaſnart ſom Fidelen monne da tlinge,

Begyndte alt Folket at dandſe og ſpringen

Que de det hørte maatte dandre derved ,

Dg Bøbbelen ſprang af Stigen ned."
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Dothmeren bad ham for Guds Skyrd høre op med ſin

Fidlen . Det ftete , og Eventyret er ude.

De udgaver jeg har reet deraf , have været af 1699,

1709 , og detteaarige.

I Ipdjkland har man hadt dette Eventyr fra det 16de

Karhundrede af. Om de forſkjellige Maader det fortælles

paa, kan lees Grimms Kindermårchen II. Anhang.

C. XXVI- XXVIII.

10 ) Den tappre Sfoinagerſvend.

Denne Pjece , ſom kun er halvandet Urk ſtor og trykt

i dette War , har følgende Iitel : En meget ny relſom

og meget lyſtig Siſtorie om en Skomagerſvend i Nys:

land, og boorledes han for ſin uſædvanlige Caprerbeds

ſkyld er bleven til en ſtor Serre og Regentere der udi

Landet , og hvad videre man af Siſtorien baver at fors

neinme .

Skomagerſvenden llog med fin Spanderem 15 Fluer i

hvert Slag , og flur'faldt det ham ind , at han derved kunde

gjøre ſin Lykke , naar det ordedes , at han var laa glubfe in

Kjempe , at han ſlog 15 af gangen. Det udſpredtes vidt og

bredt , at der var flig en elt ; en Førſte tog ham i ſin Ije:

neſte , og bad ham beſtaae det Eventyr , at frie dem fra et

Vildſvin , ſom havde gjort megen ulykke i landet. Skoma:

geren , ſaa ræd ſom en Hare , anſtiller ſig modig , og gadet

allenę ud i Skoven mod Svinet. Dette aad af noget Frugt,

Tom havde ſøvndyſſende Kraft , faldt i Søún og blev ſaaledes

Græbt af Skomageren , ſom nu kom triumpherende tilbage,

En anden gang blev han ſendt mod en grum Enhjørning,

rom , i det den ftat efter Skomageren , ftat fit forn i et

Irx , uden at kunne faae det ud igien , hvorpaa vot Fluca

Belt i ar mag tog livet af den . Itedie gang var han pas

16
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Sagt efter en fæl Bjørn ; den gjende ban ind i en segle

brænderovn

Enben paa Piecen et

Fyrſten taled til hannem faa :

Rør ſkjøn Ridder ! I ſkal forſtaae,

Jeg gider Eder Magt over mit Land,

I ſkal nu være min næſte Mand,

Jeg ſkal nu give Eder løn

Min eneſte Datter , den Jomfrue flisn.

Efter min Død I haper frit,

Landet at taade vidt og bredt,

For de Gjerninger I haver gjort,

Jeg giver Eder baade lidet og ſtort.

Førſten da fammenkalde 100

De Serrer alle en vældig bob,

Der blev da Lyft over den Gaard,

De drukke Bryllup med Glæde ſtor,

Svet glædtes ved , at de den Mand

Fit til þerre over det land.

Efter den tydfke Tradition i Rindermår ch en I.

No. 20, var Selten i Fortællingen en Skrædder .

11) Den fyffelige engelſke ford Whitington.

Det er det af Scriptor. Rer. Danicar. It 204 , af

Spectator , Wolf8 engelſke éærebog, og andre

Skrifter bekjendte , ogſaa i et Brev af Magalotti i Jdelers

Handbuch der ital. Sprache behandlede , Eventyr om

Katten, der kom til den ø, hvor Indbyggerne led den ffræk

kelige Piage af Rotter og Mus , og hvorledes Kattens Ejer

i den anledning blev en hovedrig Mand.

Denne Hiſtorie om den lykkelige Richard Whitings

ton , Lordmajor i Londoni , rom ved en Kat erhvervede
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overflødig ſtor Rigdom , haves trykt i Trondhjem 1743 og

1777. i Kjøbenhavn 1726 og oftere. Dens Størrelſe et

34 Urk.

12) Holbergs Gubbe eller Trol).

Dette Eventyr har derved en ſæregen Intereſſe , at det

faa aldeles hører hjemme her i Norden. Ideen grunder ſig

paa en af de ældſte nordiſke Myther , nemlig den om Iroldes

nes Frygt for Iorden , og , ved at bringe Fortidens Begren

ber oin Irolde og Jetter i forbindelſe med Chriſtendommens,

er fremkommen en Digtning, ſom i Ione og Colorit er ægte

ftandinavife .

Qvad aider Originalen , ſom er ſpenft , har , er jeg

endnu ikke kommen efter. " Ligeſom jeg ej heller veed , high

zid den førſt blev indlemmet i den sanfte litteratur.

Det Exemplar, jeg har for mig , har følgende Jitel :

En meget lyſtig Siſtorie om den gavmilde 5øjbergs:

Gubbe eller Trold paa Gulland , foi en Donde ved ſin

Dreng lod byde til fit Barſelgilde, men blev pas en ars

tig mande af famme Dreng fireret , faa ban ej torde

vove fig ved at komme der , gav dog Bonden en meger

Anſelig Saddergave . yligen pag Danſk overſat. Tryke

i dette Aar. Urf i Octav .

" Paa Guland ſaaledes begynder fortællingen

ligger et Bjerg , hvilket, fordi det er det højeſte der paa

Landet , kaldes Højbjerg . udi famme Bjerg boede en gam:

mel Bjergmand eller Irold , ſom yavde ſit Navn af Bjerget,

og blev for ſin uiderdoms Styrd kaldet Højbjerge: Gubben.”

En Bonde , rom boede der i Nærheden , havde nydt væs

ſentlige Tjeneſter af denne Gubbe , og derfor , da han ſkulde

engang gjøre et Barſelgilde , troede , at naar han bod fine

andre Raboer og Venner til ſig , kunde han heller ikke undą

gaae at indbyde Bjergtrolden. Undlod han det , befrygtede

16 *
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han , at Irolden vilde hævne fig ; og blev han buden og ind

landt fig , ængftede han ſig over hans Fraadſen og Drikken .

Qan kunde drikke den hele Brygning I ud atlene , og æde

op alt hvad der var i puſet , ſaa ingen andre af Gjæfterne

fik Noget , og Bonden derved blive til Spot og Vida

Haber *) .

Da Bonden yttrer fin Ivitraadighed og Bekymring for

fin Karl **), paatog denne ſig, ved Underfundighed at mage

det ſaa , at Irolden ikke ſkulde komme til Gildet og dog

alligevel give en god Faddergade.

Da Karlen kommer til Trolden , opſtaaer der imellem

dem en Samtale , ſom i det ®æſentlige lyder ſaaledes :

Karten. Min Husbonde Kone har i difle Dage gjort

Barſel , og ſom han har iſinde den og den Dag at holde

Barſelgilde, beder han, at I, tilligemed andre gode venner,

vil gjøre ham den ære at være hans Gjæſt og tage tiltakke

med et ringe Maaltid .

Irolden. Jeg er en ældgammel Mand, og kan med

Sandhed ſige , at ingen af dette Lands Indbyggere har , ſaa

længe ſom jeg har været her , gjort mig ſaa ſtor ære , ſom

Din Husbonde mig beviſer ; hilo ham og tak ham, indtil jeg

felo , ſom viſt nok ſkal free , kommer til Gildet og aflægger

*) at antage flig Graadighed hos en Jette eller Drold,

ſtemmer ſaa aldeles med ordtidsbegreberne. Man tænke

blot paa Jettebruden i Sjæmpeviſerne :

Vel feften Drekroppe aad hun opo

Og atten Svineflykke ;

Syo Tønder øl drak hun dertil,

Før hun tog paa at hitke.

**) Lertens Dreng er nemlig udentvil en Svecisme

eller Norvagisme, ſom i Danfken maa overſættes ved

Karl , hvoraf vi har i sammenſætning avlskarl,

Saardsfarl.
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min mundtlige Salſigelſe. Men Kjære ! fig mig, hvad Sias

ter, kommer der ?

B. Jeg veed dem ikke alle, dog har jeg hørt min Quba

Yonde har nævnt St. Peder ſom en af de fornemſte.

T. Kommer han der , ſaa veed jeg ikke om jeg kan

tomme. Şan har en meget veltalende Tuuge , og derſom

han giver ſig i Iale med mig , frugter jeg for at komme til:

kort. Desforuden er han ej heller af det Parti , jeg er af,

og ſom har et dødeligt Had til hans. Dog jeg vil føje mig

efter ham, og give ham Ret i alting, og , Faaſom Din Augs

bonde har gjort mig den ære at indbyde mig , vil jeg rigtig

indfinde mig . Men hvad for andre Gjæſter kommer det vel ?

og hvem bliver vel den fornemſte ?

R. Det bliver vift Por:Herre, ſom jeg ikke tviler paa ,

at min Husbonde jo beder.

T Hvad figer Du ! mener Du , at Vors Herre fulde

tomme der ? Derſom jeg vidſte det , troer jeg aldrig jeg

fætter min fod inden Derren. Jeg ſkulde vel ftræbe at

komme overens med St. Peder , men det er umuligt at jeg

og Þors Herre kan forriges. San vil have det fornemſte

Sted į Huſet , og jeg prætenderer det ſamme. Seg deed ikke

hvad jeg ſkal gjøre. Nødig vil jeg blive borte , efterdi

Manden har ladet mig bede , og jeg kan ikke godt kommer

uden at Spot og Vanære vederfares mig . Dog , naar jeg

kommer og fætter mig i en Krog , faa ingen af diſſe fornem .

me Gjæſter faaer mig at ſee , faa bliver jeg ifred for dem.

Jeg haaber da at faae en glad Uften ; thi Vor:Herre og St.

Peder blive der vel ikke længe , og naar de ere borte , ſaa

bliver jeg den fornemſte, og kommer da frem af mit Hul, og

ſkal gjøre mig lyſtig . Der kommer vel og en Soben

Qvindfolk til dette ſtore Gilde ? Hvem bliver den fornemfte

af den ?

R. Jomfru Marie.
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T. Din Husbonde flader ſtort paa , det maa jeg bes

tjende. Da der kommer faa mange Gjæftet, ſaa vil han del

ogſaa have Spitz hvad Spillemænd komme der ?

R.. Ja viſt vil han have Spitz der ſkal være Glade ,

og loft , Springen og Dandlen det hele Øus over , og der

kommer Irommeſpil, ſom hos os Bønder meget er brugeligt

og ſom vi brav kan ſpringe og dandre efter.

Da Irolsen hørte denné Efterretning, blev han her:

over meget forfkræftet. Þan bildte ſig nemlig ind, at Karı

len talte om I orden *), og for den var han overordentlig

bange. Han undſkyldte ſig da for Karlén , at det var ham

umuligt at komme , og berettede ham tillige Varſagen til den

Rædſel, der var over ham for Iromineſpil.

" Jeg var ” fortæller Gubben » for fire eller fem

uger ſiden til et Girde bos en af mine gode venner , hvor

jeg holdt mig lyſtig Natten over. I Dagningen gik jeg

berfra , og vilde gaae hjem. Som jeg gik paa Marken , op

fteg der ftore inkke Skyeč paa pimmeten , og det blev tema

melig mørt , fad jeg frygtede for en vældig regno Jeg

haſtede da alt hvad muligt var at komme hjem , da der

paa Marken ingen Sted fandtes , hvor jeg kunde fidde i la.

Men jeg naaede ei mit ønſke; hvor faſt jeg end luttede af:

fted , overfaldt dog Uvejret mig , og Iromnieflageren be:

gyndte at ſpille forffrækkeligen op , hvorover jeg gav mig

ftærkere tilbens , kom tit Dørren af mit Hus , og fit Nøglen

op i þafts men ſom jeg i min Forffrækkelſe ftoð og famlede

ved Baalen , blev der idetſamme en Irømmeftifte flagen efter

mig , og ramte Paarbenet, at det gik inidt iſtykker. Der

taae jeg ſom en Stymper, maatte krybe frem , og lægge mig

*5 Denne urigtige Formening Kån Iroiden være bleven

forledet til bed den lighed i lyden imellem Ordene

Ihrüm á ( 3: Jorden) og etu if'm & en Irommé:



247

i min Rebe , hoor jeg længe ſiden har ligget , og harter jeg

endnu lidet efter denne ulykke. Bar jeg nu faa taabelig at

komme til dette Gilde , ſaa kunde han , ſom ſpiller op , ſlaae

mig det andet Laarben iſtykker med , faa blev jeg rent en

Krøbling . Jeg beder derfor Du vil undfkylde mig hos Din

Husbonde.”

Den godtroende faktets Dorte af en Jette , da han af

Karlen fik at høre , at det var landrens Skik , at alle, ſom

vare indbudne til Sildet , enten de kom eller ej , fremfkikkede

Faddergaver , vilde heri ikke ſtade tilbage for Nogen. Han

gav Karlen en hel Dragt af Ducater , Roſenobler , Nigs:

daler og anden koſtelig Mynt , ſom han ſendte Bonden med

mange Jakſigelſer for den qvantsviſe Indbydelſe .

Karten bragde Pengene, med Beretning om fin Færd,

til fin Madfader. Denne ble ikke lidet glad , gjorde et ſtort

Gilde for fine Naboer , og hans Borg fik faaledes en fors

nøjelig 1

E 18 e...



40e Capitel.

Skjemt og lojer ,

eller

fcurrile og lavcomiſke Fortællinger , ſnurrige

Indfald , og anden Kortvillighed.

Om dette Slags Strifter i Almindelighed havet gode Ber

tragtninger og lærerige Erindringer faadel af Grimm i Rés

cenſionen oder von der Hagens Narrenbud i leipz. Litt.

Zeit. 1812 No. 161-63 , lom i Bibl. des Romans 1786

Octob. pag. 1-5. Hin gjer , blandt andet , opmærkſom paa

Banjkeligheden at kunne beſtemme de virkelige Perſoner, ſom

et Speg , et ( novſk Svar , en vis Begivenhed , egentlig bør

hjemles. "Øjennemlæſer man figer han hvad Ftågel

har ſamlet , maa det forekomme Enhoor paafaldende , boots

ledes den ſamme Spog gjentages hos de meſt forffjellige Ins

dividüer , ſom i Iid og Rum ere faa adfkilte, at det ikke er

at tænke paa , at den ene hendelſesvis har laant af den anden.

Det maa følgelig være mythiſke Perſoner. En Mythus

lever , der ikke tilhører noget Individuum , men er almindes

lig, uagtet den altid maa yttre ſig i et Individuum .” 0. T. 0.

Om Ionen i adſkillige af diſſe Bøger yttrer bemeldte

ſtarpſindige Rec. fig i No. 161 ſaaledes : " Bel vide vi , at

Prumpheder nødvendig høre med til dette Slags Digtninger,

og kræbe ikke , at de ſkal udmynſtres , ligeſaa lidet ſom vi

ønſke at ſee Ariſtophanes caftrert; men vor Tidsalders Juge

og Skit vit dog fete gjerne have Inftueller deraf. For itte



At ftobe an mob ædle og fintfølende Fruentimres Blufærdiga

hed , fruide paa Iitelbladet af Das Narrenbuch have

ſtaaet den Udvarſel : trykt for Mænd."

De franſke Romanbibliothekarer ſige I. cit. pag. 1 : " Vi

har altid været bange for at røre ved den Claſſe af Skrifa

ter , ſom kaldes Faceties , og hvad vi har anført deraf,

har vi behandlet ſaaledes , at det ikke ſkulde klinge altfor

naivt. Dette Slags Digtninger , loin vore Fædre holdt mes

get af , morer endnu Mænd , der forreſten have en ' ren og

@del Smag. Det er iſær ved Ophold paa landet , at man

mindre undſeer lig ved at forfrifte Sindet med Borgeſtues

vittigheder , eller med Fortæưinger , der mere ere udſtaffes

rede med plumpe end med fine Bendinger. Under Navnet

Faceties indbefattes nuomſtunder alle Hiſtorietter af en fri

og almuemæsſig Karakter , nette Bendinger , vittige Svar,

forte djerve Satirer , Paradorer , ſom more ved deres Cons

traſt med de almen antagne Ideer, al Slags løjer, ſom ikke

altid ſtemmer med en udſøgt Ione , og endelig al Slagg

Plaiſanterie, hvorved Blufærdighed begynder at ængſtes, men

ſom alligevel er faa konſtig , at den bliver uforſtaaelig for

ufkyldigheden. Der er Folk, ſom under Bondeagtig

hed ft jule finhed , under uhøflighed' en Slags Jæffelighed,

under tvetydig Snak en ren Moral." o. 1. v .

Diſſe her fremſatte almindelige Betragtninger paſſe ſig

mere eller mindre paa en hel Del af de danſke Skrifter , ſom

der i dette Capitel ftal holdes Mønſtring over. Vi bez

gynde med

i $. 1. Samlinger.

a) Tre bundrede siſtorier , eller sljeme

og Alvor,

Denne Bog er en Samling af æſopiſke Fabler , Claus

Nars . Streger , lande Anecdoter , og fortælinger , hentebe
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tilbélg af romerte og de nihere italienfte Forfattere , iſær

Boccaz , og af og til Bibeleitata , Sententſer og Moraler,

ifær laante hos Petrarch og nogle Kirkefædre. Den udfør

lige Litel er : Tre hundrede udvalgte og lyftige ny si:

horiei', eller skjemt og alvor , meget nyttelige og

artige åt fordrive Tiden med , nú nyligen ſamlede , fams

menſatte , forbedrede, og til Trykken befordrede. Efter

Manges Degjering fjerde Gang oplagt. Kjøbenh. 1781,

trykt hos . I. Graae. 271 S. 8vo.

Man har en udgave af 1701 , trykt hos Juſt søgs

Efterleverfte. 372 S. 8vo.

Originalen ' er tydff , og jeg har en udgave for mig

deraf under Titel : Das Buch Schimpf. und Ernſt

genant , welches durchlauft der Welt Sendel mit vil

fchönesi und kurzweiligen Eremplen und Gleichniſien ,

Parabolen und Siſtorien . Jezo von newen wider ge

truckt – fleverig überſeben , gemeret und gebeſfert , mit

vil neuen Eremplen jezt binzugetban , 1534. folio. -

Mangler et par Blade til Slutning , faa man ikke kan ſec

rykkeftedet.

I fortalen heder det : " Dies Buch iſt zuſammengeteler

von dem Bruder Johannes Pauli , Barfüſſer : Ordens,

Lesmanſter zu Iann *) in dem Barfüſſer - Clofter, in wel:

chem Clofter er bey den 40 Jahren daſelbſt gepredigt, hat er

dieſe Erempel zuſammengeleſen aus alten Büchern , welche

im darzu dienſtlich geweſen. ” Denne Fortale er dateret

Jann 1519 , og i det lar maa nok den førſte udgave være

udkommen.

En udgave , Strasburg durch Bartholomæum Griea

ninger , 1535 , 97 Blade i Folio , er blot et nyt Oplag af

udgaven 1534 .

* ) det Elſabfifte , en Milsvej fra Colmar
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Den forøgelſe af Biftorier og Eremprer , fom ubgas

øerne af 1534 og 35 omtale, har man ikke fidén ladet det be:

vende med , men atter tillagt , og foruden Iillægget om

flyttet og ordnet Hiſtorierne ganſke anderledesend i de ældſte

udgaver. Saadan en Schimpf und Ernſt af en forøget

og forbedret Recenſion har jeg for mig i te udgaver, den ene

trykt i Frankfurth am Mayn hos Herman Sülfferich 1546,

219 Blade i lile Octav , den anden trykt ſammeſteds durch

Béygand Han, Herman Gülfferichs Son, 1556. 184 Brade,

ligeledes liden Octav . I dem advares læſeren i Fortalen,

" fich zu hüten vor den Büchlen , ſo unter dieſem Namen augs

gehen , welche aus dieſem geſtümpelt und gehümpelt Tein ,

und doch nicht die halbe Meinung Frater Johannis Pauli iſt .”

Ingen af de tydſke udgaver , jeg har ſeet , følger den

Orden , ſom den danſke , der desuden er anſeeligt forkortet.

De Frankfurter Octavudgaver tælle 455 Unecdoter, de to om :

talté Foliantudgaver 545, og den danſke har kun 300. Der

danſke har fine anbragte under følgende afdelinger : I ) Om

Konger , Fyrſter og verdsligt Regimente. 2) Om Domme,

Dommere og Skrivere . 3) Om Doctores og Studentere.

4) Om Husholdning og Vertſkab. 5) Om Konſter og Konft:

nere. 6) Om Narrer og Gjekker. 7) Om Munkc ug Præ:

ſter. 8) Om Nonner og Kloſterfruer. 9) Om Poenitents

og Skriften. 10 ) Om Djevelen og de onde Xander. II )

Om Døden. Iil Beſlutning følge nogle Raad , Undervis:

ring og lærdom imod Xiderdom og Doden.

De tydfke Octaver har omtrent de ſamme Nubriker, men

rigere beſatre : 1 ) Von Keiſern und weltlichen Regimentern.

2) Von Urtheil , Richtern und Notarien. 3 ) Von Doctorn

und Studenten. 4) Pon Haushaltung und Wirtſchaften .

5) Bon Kunſt ånd Künftlern. 6) Von Narren und Ihoren .

7 ) Bon taſtern, im Gemein. 8) Vom Bapſt und båpſtlichen

Regimenten . 9) Bon Mönchen und pfaffen . 10 ) Von Roni
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S. 58.

men und Kloſterfrauen . II ) Bon Poeniten und Beſchtex .

12) Bon Jeufel und böſen Geiſtern. 13) Bon Tod und

Sterben.

Nu nogle faa Unmærkninger over enkelte Steder, ſamt

nogle af de mindſte Hiftorietter til prøve.

S. 14. " Hertugen af Mayland ſagde til ſin Kof : Mes

fter , Du haver nu trolig tjent en Iið lang , bed af mig hvað

Du vil , da vil jeg give Dig det. Han ſvarede : Jeg begjæs

rer intet andet , end at I ville gjøre mig til et Eſel. Fyr:

ften (purgde : hoi ſaa ? Kotken ſvarede : fordi at I haver

Eſler , Daarer og Narrer tjær , og ophøjer en Bob Efler til

ftore Digniteter , og gjør dem til ſtore Herrer. Derſom jeg

og nu blev et Eſel , ſaa blev jeg og Eber kjær . "

Engang var en Student , ſom havde en lille

Mette , ſom var noget heblig i med den holdt han sus ”

o . l. v. (Det fulde nok overſættes , ſom han holdt til med.

Men det , ſoin er det mærkeligſte , er Misbrugen af Havnet

Mette (det tydfke Metze) , ſom i det lave Sprog heder

Smælfilleken eller D urte. )

S. 83. Her findes den bekjendte Anecdote om Mátros

men i Epheſus , der ſaa vemodig begræd ſin afdøde Mand ,

indtil hun blev forelſket i Soldaten, ſom hun tillod at henge

hendes afdøde Mands legeme i Galgen.

S. 102. " Engang drog man ubi Krig med ſtore Bøſſer

og megen Værge, og der ſtod en Nar hos, Tom ſpurgte hvad

det fulde være for et levnet ? Şam blev ſvaret : de drage

udi Krig . Narren ſpurgde : hvad gjøre de der ?
Der ops

brænde de Stæder og Byer , fordærve Vin og Korn , ſlaae

hinanden ihjel. Hoi gjøre de det , ſagde Narren. Man

ſvarede : at de kunde gjøre fred. Da ſagde Narren : det var

langt bedre , at man førſt gjorde Fred , at ſaadan Stade

Hunde forhindres og forekomme ."
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Det er denne Janke , ſom ſaaledes er udført i lárdorfs

Bers om Loſſernes fytſarighed :

" Hvad ftat, blev Pyrrhus ſpurgt, ben ſtore Krigsmagt

gjøre ?

Stalien og Rom den under dag ftal føre.

Soad meer ? Sicilien indtages ftraf ? раб Таа ?

Med førſte gunſtig Vind vi til Carthago gaaer

Ia ! ſligt forſtaaer jeg nok , det derved ej vil blive,

Egypten , Lybien fig ſnart far overgive ;

Som Sejerherrer vi fan rejſe runden om,

Indtil vi ende der tilſidſt , hvorfra vi kom.

Det er ej Sagen her. Mit Spørgsmaal er kun dette :

Naar det nu alt er gjort , hvad ſkal vi da forrette ?

Min kjære Gyneas ! da ſkal Du faae at fee,

Hvor vi ſkal græde os , og bandie , ſpringe , lee .

Men hvem har hindret Dig , at dandie , lee og ſpringe,

At Du al Verden vil derfor i Sarnift bringe ?

Quad ſkal dog den Quarm , den grumme Ruſtning til,

Da uden Sværdſlag Du kan naae det , naar Du vil ? ”

S. 120. " Engang havde en dagerkarl været i Prædic

ken, og Prædikanten prædikede meget heftig om lager, hvils

ken en grov Synd det var. Efter Prædiken lod han beſtikke

Prædikanten , og lagde til hannem : Herre ! der haver I en

Gylden , rører end noget ydermere om dager , end ſom I

haver gjort. Prædikanten ſvarede : Man ſiger dog, at I er

felv en lagerkari . Han ſvarede : Ja det er ſandt ; men jeg

kan ikke komme til for andre . Derfor ſaae jeg gjerne , at de

ville afſtage , rag kunde jeg desbedre drive mit Lager.”

S. 162 ſtaaer den fordum ſaa berømte caſuiſtiſke for

tælling om Eremiten fra Grønningen , ſom en Røſt fra şim:

len paalagde at vælge blandt en af de tre Laſter , Drukkens

Ikab , utydſebed , og Mord ; valgte Drukfenſt ab , -Tom Sen

1
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mindre Brøde , men i Fuldfkab begik baade For og Mord.

( conf. Iris for Upril 1795. S, 21 ).

S. 190 ſtaaer Mynſteret til Pater Molle Peirſens Præs

diken om Faarene ; her heber det nemlig : " Sognepræften til

Kolbringen gjorde engang en koſtelig Prædiken , ſtjeldede

ilde paa de onde Bønder, og ſagde blandt andet : Jænker

Eder om I Bønder ! værer fromme, og holder de ti Guds

Men jeg Teer ingen af eder , ſom det giør. por:

ledes fral jeg dog beſtaae med eder , ſaaſom andre vore Nas

boer ? Naar vi komme for Himmelen, der ſtaaer St. Peder,

raaber : Ør. Sognepræft af Laubingen ! ban ſkal ſvare :

adfum , her er jeg . Soor er ebers Faar ? Her hos mig,

ftal han ſige. Kommer herind , fjære ør. Sognepræſt.

Siger St. Peder fremdeles : ør. Claus af Ningelheim !

adfum , lieber Herr , ftal ban Toare. Hvor er eders Faar ?

Her hos mig . Saa ſiger St. Peder , rykker herind , fjære

Hr. Claus. Saa kommer han til mig : bene veneritis Do

mine Jobannes Sognepræft til Kolbringen ! Saa ſvarer jeg :

Naadige Herre ! Deo gratias ! Naar han nu ſiger: hvor er

eders Faar Naar jeg nu reer mig tiibage , ſaa haver Dje:

pelen eder borte, ſaa ſtaaer jeg ſom min Haand var - fuld,

deed aldrig hvad jeg ſkal ſvare. Derfor ſiger jeg eder faa

dant forud.”

S. 198. En Parabel, ſom har et hel øſterland ft Snit.

Engang tom fire Jomfruer tilſammen , og talede venligen

med hverandre. Den ene bed F10 , den anden Vand , den

tredie Beit , den fjerde Sandhed. Og den ene ſagde :

- 1d ! hvor finde vi dig , om vi nu files fra hverandre og

kulde mødes engang igjen ? San ſvarede : udi en Flinte:

ften , ſlaa derpaa med ét haardt Staal , ſaa finder du mig .

Do Ilden ſagde til Euften eller Vejret : Vejr , hvor finde vi

dig ? Bejret ſvarede : Tee til et Iræ , hvor Lovet røres , der

finde I mig , det er mit Hjem. Og Vandet blev tilſpurgt,
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hvor det var at finde ? Det ſvarebe : hvor I finde Siv , gra:

der der til Roden , ſaa finde I mig viſt , der er min Vaas

ning . Og de ſagde : o du ædle Sandhed ! hoor finde vi da

dig ? Sandhed ſvarede dem alle : 0 I mine kjære Soſtre !

jeg haver , desværre , ingenſte88 noget øjem ; jeg er forhadt

af hoer Mand , og ingen vil høre tale om mig , men hvo der

fidler Sandheden ud , den ſlider man Fiolen om ørerne.

(welcher die Wahrheit geigt , ſchlägt man die Geigen um

den Kopff, heder det i Originalen ). ”

Nu maa ſtaae her til Slutning den allerſidſte Fortæl:

ling , taget af Boccaccio , da den ved Lesſings N athan er

bleven ſaa navnkundig .

" Rong Soldan af Babylon havde engang udi ſtor og

langvarig Krig forſat næſten ſin Skat , raa at ham var nøs

dig en ſtor Sum Penge. Efter lang Betænkende kom ham

i Sinde en Jøde , ved Naon Melchizedek , en rig Uagerkarl,

boendes i Alexandrien ; men efterdi han vidſte bel , at ſamme

Jøde var overmaade gjerrig , befrygtede han ſig , at han ei

ſkulle ville forſtrække ham ſaa mange penge, og var dog høj:

ligen nødt og trængt, dog alligevel vilde han ej lade ham om :

bringe , da ſkiktede han et Bud efter hannem , tog venlig

thod hannem, ſatte ſig ned hos hannem, og ſagde : Melchizes

del gode Mand ! jeg haver fornummer , at du i den hellige

Skrift er en ſaare vis Mand , derfor ville jeg gjerne forſtaae

af dig , hvilken af de tre Love , Jødernes , Kedningenes ellet

de Chriſtnes, der er den bedſte, fandfærdigſte, og faaer betſt

til at troe ? Jøden mærkte vel, at Soldan vilde ſøge Warſag

til hannem , og tænkte hvorledes han bedſt kunde ſoare , ſad

han hverken ſkulde blive mistænkt og ei heller blive greben i

fine Ord ; han ſvarede : Naadige Herre ! Eders foregivne Mar

terie er overmaade tejøn og ærværdig ; men paa det jeg det:

til maa ſoare tet, da maa jeg tilforn fortælle en liden Biſto:

J
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rie, og hvad fig derubi er tildragen. Der var engang en ris

Mand , hvilken blandt al fin Nigdom og Skat havde et fyns

derligt Klenodie, en ſkjøn Guld: Ring, hvilken han formedelft

fin Stjønhed aldrig vilde der ſkulle komme af Slægten , og

for fe affede det ſaa, at ſamme Ring Rulle ſtedſe blive hos hans

ongfte Søn , ſom for de andre fulde være Urving til ſamme

Ring , og derfor æres frem for de andre hans Brødre. Nu

kom ſamme Ning Taa vidt udi Slægten , at en and havde

tre Sønner , alle fjønne unge Karle og Faderen meget lige,

hvilke og alle tre vidſte hvad Ningen havde at betyde, enhver .

bað Faderen om Ringen , naar den ſkulle komme ud , at han

maatte bekomme den. Den gode gamle Fader , ſom havde

alle fine tre Sønner lige kjære , vidfte aldrig hvilken af dem

han pille give Ringen , lovede faa hemmelig hver færdeles

Ringen. Þan lod gjøre to andre Ninge, ligeſom den førſte,

ſaa at han ikke ſelv kunde tjende den ene for den anden . Der

nu den gode gamle mand blev Tog, og maafkee vidſte vel

hans Iið vat ikke kang , da gav han hver Søn ſaa hemmelig

ſin Ning. Der nu Faderen var død, meente den ene at være

værdigere end den anden, for Ringens Skyld, men her koms

me alle tre Ringene for. Sagen indføres for Retten , at

tjende hoo den rette Arving var , da fandt man , at de tre

Minge vare hverandre ganſke og aldeles faa lige , at den ene

ej kunde tjendes fra den anden. Saa blev Sagen hængendes,

og i Sandhed , ingen torde fælde Dom over Nogen . Saa

maa jeg og naadige Herre ſige , til Eders foregiven Spørgss

maal om de tre Love , ſom af Gud er given tre Slægter , at

enhver Slægt holder ſin Lov for den rigtigſte og den bedſte .

Men hvilken af de tre der er den bedſte, bliver hængende,

ligeſom ringen , thi det veed Gud allene. Der Sordan fors

nam denne Jødes Bisdom, at han meſterlig havde løft ſig af

Sarnet , da var han ham vel bevaagen , aavenbarede Jøden

Rin Nød , og hvad hans Villie var imod Jøden , hvis han ſaa
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meſterlig ikke havde løft ſig. Da laante Joden ham den ſtore

Sum Penge , og var altid ſiden afholden hos Soldan , "

I Bibl. der kom. 17de Bind er der denne Schimf

und Ernſt angaaende indløben en Fejltagelſe S. 115. Der

figes nemlig , at det er och imf und Ernſt , ſom der i bes

meldte Bibliotheks 6te Bind var leveret Extract af. Men

det var af Scherz mit der Wahrheit , ſom vel har

nogle Fortællinger tilfælles med Schimf und Ernſt , men

dog i det Hele er derfra meget forffjellig. Jeg har deraf en

udgave for mig , Francfort am M. bey Chriſt. Egenolfs

Erben 1563. 84 Blade i Folio. Deri haves fol. 10 Hiſtorien

om de tvende Kjøbmænd ; fol. 17 et oſaift udtog af Reis

neke Fos ; fol. 25 Griſeldis Hiſtorie ; fol. 38 Hiſtorien om en

Doctors Datter i Bononien ; diſſe og andre partes integrantes

af Scherz mit der Warheit foretomme ikke i Sch imf

und Ernſt.

b) Claus pors's Leonets Comp a 6.

Denne Bog er en danſt Original , eller , om man vil,

en Compilation , forfærdiget af en Danft. Forfatteren ,

Claus Pors , en danfi Adelsinand , levede i Begyndelſen af

det 17de Larhundrede og ejede Uingſøe i Lolland.

Sit Verk gav han følgende udførligé Iitel : En sýte

tig Susbog ; kaldes retteligent Levnets Compas , fom

indeholder mange kjønne vigtige Lærdomme, advarſler

og Paamindelſer, ſom enhver chriſten Den kan rette fit

Liv og levnet efter. Er tilſammenſkrevet af mange ads

ſkillige Bøger , med ſmukke siſtorier form conger ; Ivſtig

at læſe baade til Lærdom og Tidsfordriv med ſtor

Slid transfereret og udſat af Tydſten og paa vots dans

fke Cungemaal, afClaus pors til puingſøe. Prentet

i Kjøbenhavn hos Benrik Waldkirch War 1613. 2 Alphabeter

i Octav.

17
1
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1

I Fortalen fremfører den gode Claus Pors, blandt ans

det , de Aarſager , ſom have foranlediget ham til at ſkrive

denne Bog : a ) for at Folk heri kunde have et Forraad af

ſmukke Hiſtorier , ſom de kunde beholde i pukommelſen , og

i Samquem bringe paa Bane , iſtedenfor utugtig Snak eller

Næſtens Bagoaſkelſe. b ) Dernæft fordi han i Danſken fare

nede faadan en god øiſtoriebog. c) For det tredie viide han

viſe , at han kuide finde paa at ſkrive en Bog , uagtet han

ikke havde lært latin. " For det fierte haver jeg taget mig

fore at ſêne Drukkenfab det meſte mueligt kan være ; ' vil der:

for og ikke ſpilde min Tid med Ørkesløshed " 0.1, 0. "Debe

ſom yttrer han ſig fremdeles Nogen tykkes , at nogle

af diſſe danſke Hiſtorier ikke komme overeens med de tydffe,

da maa det ikke regnes min Misforſtand til , at jeg jo for:

ſtaaer Sydfken bedre ; thi , imeden det ikke er den hellige

Skrift , da maa jeg vel lade ude af Hiſtorierne det ſom ikke

er høfligt , og ſætte Noget til , at behjelpe eller forbedre Hiz

ſtoriernę med , fom er lyſtigt og ſmukt kortvilligt . "

I ſamme Fortale opregner han ſine Kilder ſaaledes :

Foruden Bibelen, Reinide Fuchs , Johannes Agris

cola , Sch imfund Ernſt , Irortſpiegel , Thea

trum Diaboli , Beno unmuth , ſamt andre tydſke hi:

ſtoriſke Bøger .”

Sit Verk har forfatteren delt i 2de Hovedafdelinger.

Den førſte , ſom opfylder de førſte 17 Ark , beſtaaer i morals

the Betragtninger , eller Moraliſering og Forſkrifter for

Menneſkers lædelige Handlemaade i det daglige lid , alt uns

der viſſe Rubriker , faaſom om ægteſkab , Børnetugt og

Qusholdning ; om Rigdom og Karrigſfab ; om gode og onde

Iunger ; om Softjeneſte ; om fraadleri og Drukkenfkab ; og

endelig om Alderdom og Doden. Autor underſtøtter idelig

ſit Raiſonnement med Exempler og Sprog af Bibelen , og

tillige flittig med Sitater af Johannis Agricola Drdſprog,



259

og andre Skrifter. Den ſidſte afdeling kan anſees ſom en

Slags Praxis til den i den førſte opſtillede Iheori. Den

indeholder nemlig 255 af Iyoft overſatte Hiſtorier , ſom ere

ſaaledes rangerede , at et viſt Partie deraf tjener til at ops

lyſe de foran afhandlede emner.

Jil Prøde paa Foredraget i den forreſte afdeling maa

følgende tjene : " Der ſiges , at der ſkal have været en mæg:

tig Potentat , ſom ſkurde have havt enſt til at ville vide alle

Nationer deres Klædedragt og Slik paa Klæder ; hvorfore

han haver udſendt en fin ypperſte Maler , at han ſkulde

hvert Landſkab afmale hoordan de dare klædte. Da haver

denne Maler omdraget og beſeet alle landſkab deres Klæde:

dragt og dem afmalet, hvordan de gaaer klædt , hver iſær;

men der han er kommet til Danmark , kunde han ingen Sta:

dighed finde der paa Klædeſtik , men hver Dag ſaae han en

ny Skik , og ſynderlig de , ſom vare i lige Stat ( 3: Stand)

og Embede', de havde ikke lige Klædeſtik. Derfor vidſte

han ikke , hvorledes han ſkulde dette Riges Indvaanere af

male. Derfor malede han en ſtor Pakke Klæde , derhos et

nøgent Menneſke , og en Skrædder med en Saç i Haanden,

ſom kunde ſtjære og gjøre det nøgne Menneſkes Klæder , hvor

dan hans uſtadige Sind dem begjerte og vilde have. ”

Et andet Sted : ” Der er ikke nu nær ſaa ſtor Kjærlig:

hed til Gud , hans Ord og Hus , ſom der var i gammel Did.

Da kunde de ſaa længes efter Guds Ord og Hus, at de kunde

gaae en lang Vej for en Prædiken at høre , og gave endda

Penge til baade Munke , Præſter og Guds Hus. Nu er de

saa tjed af Gude Ord , ſom vi have , Gudſkelov , reent og

klart , at de neppelig gider gaaet i Kirke , om hun endſkjønt

ligger i Byen hos dem ; og naar de end komme i Kirken , da

fidde de og holde Snak , love , eller ſidder og munſtre Andres

Klæder ud.

17 *
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Utter et andet ; "Af Bønder have alle de andre Stater

(Stænder) deres Ophold ; dog der ere ikke mange af de Rige

det kan troe eller befinde ; men Du maa viſt tror , at det er

ſom det gamle Ordſprog lyder : De ſmaa Seſte fortjene Have

ren , de ſtore æde den. Det er et ſtort Under , at den arme

Bonde kan ſaa holde det , og have endda Noget at æde i ſin

Husholdning, for han deed ikke naar han haver givet nok ud.

Naar şusbonden faaer ſin Landgilde , Taa tal Præft og Degn

have, ſaa Fogden, fáa Skriveren, faa Kjøbſtedsmanden, og lad

Undre , hvem Bonden ellers er ſkyldig , Taa at Uue ville de

blive rige af den fattige. Saa fattes endda Djeneſtebuds

Løn, ſom er ikke det ringefte ; faa hans Husholdning . Dette

altſammen agter Bonden ikke , men naar han drager til

Kjøbſtaden eller Vertshus eller Kro , og faaer en Kande ør

eller to , Taa haver han ftrar glemt al Sjenbordighed."

I Fortalen foran Bogens 2den Del eller foran de ope

lyſende Hiſtorier anmærker Forf. " Diffe efterféreone Hiftes

rier ere ikke udſatte paa Danſken af Iydfken Ord fra Ord,

men efter lejligheden , ſom det kan fikte ſig bedſt , dog med

bequemmelig tugtig lyſtighed forbedret. Det ebraiſke Sprog

er mig aldeles ubetjendt ; Græſken forſtaaer jeg mig ſlet in

tet paa ; og latinen haver jeg ikke lært ; men det tydfte

Sprog forſtaaer jeg nogenledes. De gamle Bøger er itke

værd at kaſte bort eller foragte, thi der kan findes meget i de

gamle Bøger , ſom ikke reveleres eller kommer tilſiune i de

ny ; og om der ſtaaet end noget Papiſterie indblandet , Taa

er der dog god lærdom hos."

Road ru de her af Uutor leverede " 255 biſtorier angaaer

da behøve de faa meget mindre at omtales , ſom det meſte :

parten er de ſamme, ſom forekom i det under litr. a anførte

Skrift , og ſom tildels møde og i nogle af de følgende Sole

lectioner af álfkens Spog og fejemtſomme anecdoter .
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Saa fordelagtig en Dom , ſom der af Nøbſkov fældes

over Claus Pors i lærde Eft. 1804 No. 50 S. 795 , Taa

modſat ftræng og haard er den, ſom kůrdorf affiger over ham

i Renbergs Skrifter II. 95.

c) Joco . Geria eller skim pt oc aluar.

Diſſe Hovedord paa Titelbladet udtolkes fremdeles ved

følgende Sillæg: En lyſtig angenem nyttig bog og T1088

fordriv , udi hvilken adſkillige verdſlige endogſaa unders

tiden machiavelliſtiſke fandfærdige Biſtorier , Pudſer oc

Borzoil forgives og antegnet ere. Førſt of Latin paa

Tyore , dernæſt og nu nyligen paa danſte Tungemaal

udſæt og fordanſker. Prentet i Kjøbenhavn af Georgio

þanzſch 1625. 311 Blade i Octav.

Otto Melander , udgiver af diffe focoferia , Tom

udkom førſte Gang 1603 , var keiſerlig Hofraad i Böhmen

og døde 1640. Bogens egentlige forfatter #at ellers

have været Dionyſius Melander , en lutherft Iheolog , ſom

1537 var med at underſkrive de ſmalkaldfke Artikler.

d) 211ebaande skjemt. og 2 ivor.

Dette er den tredie Bog med Iitelen Skjemt og alle

, vor. paa dennes Iitelblad gives end videre den Efterrete

ning : Soorunder findes adſkillige kjønne lærdomme,

Advarſeler og Paamindelſer , med hosføjede lyſtige Gis.

ſtorier , til Tidsfordriv artige at lære ; for næſten 100

Har ſiden med ſtor flid ramlede og af det trofke paa

vort danſke Sprog udſatte af Claus Por 8 til øllings

røe. Du paa ny gjennemſeete og corrigerede. Kjøbene

havn trykt hos S. Phil. Bodenhoffers Efterleverffe Har

1703. 422 S. 8vo.

Dette er ikke , hvad man af Zitelen kunde forledes til

at troe , en ny udgave af Claus Pors's levnets Compas;
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nei, men det er et udtog deraf. Efter hvilke Regler og

Grunde dette udtog et forfærdiget , gjøres der Rede for i

Fortalen med diſſe Ord : " Man har ikke overalt fulgt den

gamle Edition , men haver udelukt førſt hvad ſom fandtes

hift og her indført af Skriftens Sprog , thi Guds Ord bør

ikke ſtaae hos Skjemt og Raillerie , og man kan ikke paa een

Did bruge Undagt og Skjemt. Ulting her ſin sid , ſaa og

det. Dernæſt haver man og udeladt nogle faa Hiſtorier,

ſom befandtes for meget grove , utugtige og uhøflige; thi

faadanne burde ikke høres blandt Chriſtne , langt mindre ved

Irykken udſpredes. Saa haver man og ladet udeblive tvende

Hiſtorier (udtoge af Meluſines, Hiſtorie og af Upuleji gyldne

Eſer) , ſom vare indførte bag efter regiſteret , og vare hvers

ken af den Korihed , ej heller af den Skjemt og lyſtighed,

Tom de andre. Man haver og agtet nodig at forandre Bo

gens Iitel , ſom var tilforn leonets Compas , hvilken

Sitel ingen Bog kan titkomme, uden alene den ' hellige

Skrift."

e ) Tidsfordriv eller lyftig Selftabsbog.

Den udførlige Jitel paa denne ffaue Bog , hvoraf den

ældſte udgave er af 1722, er i en nyere udgave : Tidsfordriv

eller en lytig Selſkabsbog , ſom udi adſkillige Lyſtige

Samvqemme, Gilde og Gjæftebud , og ellers anden Tid,

naar Tiden gjøres lang , kan bruges at fordrive Tider

med. £nhver lyftig Selſkabsbroder til Villie. Kjøben

havn 1783. Trykt hos . I. Graac . 80 S. 8vo.

De fleſte af Hiſtorierne ere forreſten bekjendte af Deca:

meron , Stjemt og Alvor , , I. J. Rottmanns luſt is

ger siſtorienſchreiber , Kurzweiliges fuſth a u6

der heutigen Welt ( Frfrt. 1669 ), og andre flige Sam:

linger.
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Den 23de Fortælling om Studenten der ſagde han tom

fra Paris , hvilket den enfoldige Bondekone tog for par de

dis , og derfor ſpurgde om Tidender fra ſin ſalig mand , og

gav Studenten Penge og Klæder med til ham , hvilket denne

havde ſagt han trængde til ; den findes pag. 38 i Neus e re

mehrte und augirte anmuthige luſtige Geſello

ſchaft ( Comes facundus invia pro vehiculo) aus vielen

andern neuen Büchern zuſammengeſudet von Johanne Petro

de Memel. 1673. 480 S. 12mo , og pag. 61 i Luſtiger

Hiſtorienſchreiber.

Den 19de Fortælling er meget almindelig , og kommer

ofte for i Middelalderens moralſke Erempelbøger. Det er

om Eremiten , der om Natten hørte den Nøft fra Himmelen,

at han enten ſkulde drikke ſig fuld , bedrive ukydfthed , eller

begaae et Mord ; han havde Valget imellem diſſe tre Laſter .

Han valgte Drukkenftab , ſom en ringere Synd , bedrev i

Fuldſkab utugt med ſin egen Søfter , og for at hans Brøde

ikke ſkulde blive bekjendt blandt Folk , dræbte han hende.

Denne ſamme Fortælling findes ogſaa aftrykt bag i Hiſto:

rien om de ſyv viſe Meſtere i udgaven af 1733.

f) Tobaksdiſcurſer.

Den fuldſtændige Litel er : Tobakediſcurſer , eller

Tolv lyſtige Hiſtorier om Adſkillige artige Sændelſer og

Korrvillige Bedrifter. Sammenſtreven ved en Pudſerlig

Pens Befordring. Kjøbenhavn 1733. 8 Urk i Octav.

Denne Bog inaa være mangfoldige Gange oplagt , da

den hørte tit gemen Mands kjæreſte læsning . Hiſtorierne

ere aldeles af ſamme Urt , ſom dem i Skiemt og Ulvor

eller i Lyftig Selſkabsbog . Den izte Hiſtorie , eller

den ſom Doſinet ſluttes med , er den Fabel , ſom gav, Qol: '

berg Ideen til hans Jeppe pag Bjerget. Den P. P. B.,

ſom paa en efter de Siders Smag for vittig anſeet Maade
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aabenbarer og Begyndelfesbogſtaverne af fit Navn , er upad's

tvivlelig ingen anden end den bekjendte Povel Phoenixberg.

$ ) Bundrede udvalgte lyſtige Biitorier ,

dels Kortvillige og dele alvorlige, o. f. 8.

Diffe ere udkomme,nummervis , i fire forſkjellige Num :

mere , " prentede i dette Uar,” udgivelſestiden er viftnot

Begyndelſen af det 18de Aarhundrede. Originalen er tydfi.

Hiſtorierne kaldes paa Jitelen udvalgte , men Valget er

faare flet, og de fleſte af dem ere uglſpilmæsſigen grove og

plumpe . Iil de faa , Tom itte ere i den Smag , hører

No. 52. " Til Uudenarde i Flandern havde Raadet forbudet

Borgerne og Indpaanerne under 10 Gyldens Straf , at Ins

gen om aftenen efter klokken 8 ſkulde gaae paa Gaden uden

Lygte. Borgerne efterlevede denne Befaling, og bare engte,

men intet lys decudi. Raadet befalede da , at Enhver ffulde

bære lys i Lygten. Borgerne vare ogſaa deri lydige og

bare lygter med lys udi, men ikke brændende. Heroder blev

Raadet nødt til 3die Gang under tredobbelt Straf at befale,

at Enhver ſkulde bære et brændende Lyg i Lygten. Borgerne

bar da lygterne med brændende Lys under deres Kapper.

Herpaa fulgte den 4de Befaling , at man ffulde bære linge

terne fri og offentligen . "

$. 2. Enfeite Hiſtorier.

a) marcolfus.

Uagtet de tvende pudierlige Perſoner , Marcorfus og

ugelſpil, kan figes at være Şelte hver i ſin Noman, og man

altſaa til det foregaaende adet Capitel kunde have havt Uns

ledning til at tilføje en .sde Paragraph , med Dverftrift :

Skalkerom a ner , ſyntes det dog mere paſſende at hente

regne dem til dette Capitel , hvori det ſom de Franfte kalde

faceties er det prædominerende.
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Nu førſt om Marcolfus.

Om denne fordum i Iydfeland og i Danmart meget

giængſe Folkeroman anmærker Eſchenburg i Bragur III.

396 , at den har i Maneren lighed med ugelſpil, og Odrres

p. 189 kalder den ugelſpits Forgjænger. Forſkjellen , kunde

man lægge til , er , dels at ugelſpejle Narreftreger gaae for

ſig i Jydfkland, i Marcolfus's ģiſtorie er Scenen derimod i

Jeruſalem ved Kong Salomons Sof , og dels at ugifpils '

Skalthed mere yttrer ſig i pudſerlige og grove şandlinger,

der næſten alle grunde fig paa bogſtavelig udtydning , hvors

imod Marcorfus kun har en vis ſüjæft , og paa øſterlandft

Maneer ſtrømmer der Sententſer i Skokketal fra ham ſaavels

ſom fra Kong Salomon. Handling er der ſaa godt ſom ſlet

ikke hos den øſterlandſke ugiſpil ; alt er Mandverling imels

lem ham og Salomon , og de Sandlinger , ſom forekomme,

free blot for at viſe eller documentere Marcolfus's ,plumpe

og masſive Indfalds Rigtighed.

Foruden den Mængde Mundherd og Ordſprog, ſom ere

ſcurrile , ſtidne og grove', er der tog nogle af Marcolfus's,

ſom endnu have Cours , f. Er. Den feat roſe fig ſelv , det

har onde Naboer ; og : Naturen gaaer over Optugtelſen .

Salomons Sententſer ſtemme meget overeens med de i hans

Ordſprog i Bibelen , kun at de ere flauere, mere vandede og

vidtſtrakte . Det Heļe er “ gemeent , og kun den Claſſe af

Mennefker, der endnu ſtaae paa et lavt Irin af Cultur, kan

more ſig derved.

Den ældſte danſke udgave jeg kjendet er af 1699. Dog

taler Magnæus i de . oftciterte Ercerpta om en udgave

circa 1540. Ordene ere diſſe : "Marcolfus paa Danſke med

gammel Iryk , kanſke af Unno 1540 eller derhen ved , var

hos Peder Syv. Vidi.” Sammeſteds' figes , at Marcorfus

ogſaa haves i en iblandit Overſættelſe , men utrpkt.
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Paa latin tryktes den nogle Gange allerede i det 15be

Karhundrede. Paa Franft er der en udgave af 1509 .

De gamle tydſte udgaver ſeer man hos Panzer ſamt

hos Eſchenburg l. cit. it. pag. 178 i hans Denkmåler alts

deutſcher Didtkunſt.

De forſkjellige, tildels poetiſte, Bearbejdelſer af wm

net opregnes i Indledningen foran Poemet Salomon und

Morolf, ſom er aftrykt i von der Sagens og Büſchings

Deutſche Gedichte des Mittelalters.

Ihenſeende til Skriftets allerførſte Ophav kommer man

nu betydelig længere tilbage i Iiden end man hidtil havde

været. Docen har nemlig gjort udgiverne opmærkſom paa,

at den Contradictio Salomonis , Tom Pave Gelaſius

Har 494 erklærede for apocryphift , rimeligvis er nærværende

Bog. Indtil den Iid var man ibenſeende til dens Elde ikke

kommen længere tilbage end til det 12te Seculum , da Wil

helmus Iyrius levede , ſom Eſchenburg opdagede et Sted

hos , der udtrykkelig omtaler vor Helt.

Görres anfører S. 190 den frappante lighed der er

imellem Salomons og Marcorfus's Samtale og den Sam

tale i Relila og Dimna imellem Rongen og Billero . (i

den danfke udgave Bladet Aa6).

Flögel har i fin Geſchichte des Burleſken ano

mærket , at Begyndelſen af Marcolfus's Hiſtorie , hvor M.

for Rong Salomon opregner fin og ſin Kones Genealogie,

er det ældſte Erempel man har paa Parodier over den bibels

ffe Stil.

Recenſenten i þeidelb. Jahrb. 1809. Philol. Il.

249-50 yttrer fig ſaaledes om dette Skrift : Den gemene

Mand har en uudſlettelig bang til at parodiere ; naar han

Taaledes ſlaaer Sjætten løs, gaaer det dog hverken ud paa at

fornærme Religion eller Moral. Det var altſaa en ganſke

adæquat Idee at ſætte Salomons Bisbom i Conflict med en
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af en grovere og plumpere Urt. For at gjøre. Ideen mere

anſkuelig , fik Marçoifus Eriftents Tom Perſon , der i Ult

var det modſatte af Kong Salomon. Ihi det kan man med

Sitterhed antage , at der i den virkelige Berden ikke har

Þæret en ſaadan figur ped Salomos Hof.

b ) ugelſpejls siſtorie.

Ihvorvel det heder : de Guſtibus non eft difputandum , kan

jeg dog ikke bølge , at jeg med megen Forundring læſer i

18gels Seldidhtedet bofnarren S. 459, at den ſtore

Mathematicus Euler skal have givet fine Sønner i deres

førſte Ungdom denne fridne og ſvinſke Bog i Hænde, og ladet

dem læſe den for ſig , naar de git ſammen ud i Marken at

ſpadſere , og at det var Fidgels førſte kæfebog , ſom han næs

ften ene lærte at læſe af , da det ikke vilde gaae fort for ham

med de ſædvanlige læſebøger , hvis Indhold han ikke forſtod .

Ut denne og ellers overhovedet er eller har været mere

gjængs i Indſkland end her hos os, kan man og ſlutte deraf,

dels at Freytag i ſin Apparatus litterarius Tom . IL

pag. 1017 ſiger : at han er vis paa , at Enhver enten i ſin

Barndom har læſt den eller i det mindſte hørt fin Umme fors

tælle en eller anden uglſpejlſtreg, og at der blandt den ringe

Pøbel neppe er nogen , der jo ejer fin ugelſpejl; dels deraf,

at fldgel l. cit. pag. 465 taler om , at den utallige Gange er

bleven oplagt ; og endelig deraf, at i Berliner Monats

fchrift Vi Band S. 297 holdes for, at den gemene Mand

ikke ſaa let giver ſlip paa den . I Danmart kan jeg dog ikke

ſige man er ſaa gridft paa den , ei heller ſynes det at kunne

være Jarv og Irang at bidrage til Morſkabs Opvækkelſe og

Underlivets Nyſtelſe ved flige grove, plumpe og feidne Skal;

teftreger og pudſerier , ſom dem i uglſpeil.

I Bibl. der Nom. 2ter B. S. 131 O. f. anføres

nogle af uglſpejls Streger , og figes, om Bogen , at den er
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" Der åttefte und eigentlichſte Volksroman unſers Vaterlandes ,

ſein Ruhm iſt ſehr groß. Er war dererſte deutſche Roman

den die Franzoſen in ihre Sprache aufnahmen, und ihm unter

dem Namen Tiel ou l' Espiegle einen Plaz in der Bibliotbeo

que bleue einräumten ; ſeitdem iſt das Tour d' Eſpiegle bey

ihnen ſo Tehr zum Sprichwort worden als bey und der Eulens

ſpiegelſtreich ." ſ Melanges tirés d'une grande Bi

bliotheque , litt . V. pag. 76 faaer den følgende belfortjente

Skudemaal : " c'eſt un Roman comique du plus mauvais ton et

du plus mauvais genre ; digne enfin d'avoir été compoſé en Alle

magne pour le peuple de ce pays la , et dans des temps ou il s'en

falloit de beaucoup que le bon goût y regnât. "

Her møder naturligvis det Spørgsmaal : naar , Hvor,

og af hvem , er Bogen freven , og har der nogenſinde været

,en flig eller en lignende pudſerlig landftryger og durkdreven

Skjerm til , ſom den tilholder. Formodentlig er det raar

at , ligervis ſom den ældſte fabelagtige Şiftorie tillægger een

Hercules alle de Bedrifter , ſom flere Hercules'er har været

om at udrette , ſaaledes har ikke een , men flere af hine - de

næſtforbigangne Warhundredes Narre og Spøgefugle udøvet

de her beſkrevne vittige Grovheder , eller grove Vittigheder,

ſom ſamtlige ere tillagte den ene Iill, der iſær ſkal have dres

vet ſit væſen i Nederſachſen , og ſom foregives at ligge bes

graven i Mdun. Jeg ſiger foregive-s , da det er ſandſyns

ligſt , at hans Grav , ſom der foreviſes Reiſende , ligeſaa

lidet er hans , ſom det ſtore Fad , der ſees bed Opgangen til

Konſtkammeret i Kjøbenhavn , er Olger Dankes øllebrødse

potte.

Ut Þiſtorien om ugelſpejla fkidne Pudſerier ikke er ældre

end fra Begyndelſen af det 16de Warhundrede , ſluttes deraf,

at den ikke findes citeret i nogen Bog, der er ældre end denne

Didepunkt. I fortalen til Agrícolas teutſche Sprüche

vorter af 1529 tales om den ſom om en ny Bog. Ut an:
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lage Shomas Murner ſom Forfatter, kan man foranlediges

tit af de tvende Citata , ſom allegeres i Flågels Gefch. der

Hofnarren S: 464 , Maneren er ogſaa den ſamme, ſom

berffer i Murners Narrenbeſchwörung , Gauch mat,

og Schel me nzu n ft. Den lærde Murr giver ogſaa i

Bibl. der Rom. 4 B. S. 107 Hypotheſen paa en Slags

Maade ſit Bifald ; men i Lesſings Levnet 3die Del S. 136

beviſes , at Murner ikke kan være Xutor ; det eneſte man kan

lade gjelde , er , at Murner kan have overſat Bogen af plats

tydje paa højtydſe. ( conf. Jen. litt. Zeit. 1810 No. 110

pag. 275

I fldgelb nysnævnte Bog findes udførlige og ret in

terefſante Efterretninger om udgaver , Overſættelſer , Efters

lignelſer , Moderniſeringer af ugelſpejls Hiſtorie , ja endog

om Portraiter af ham. Med alt det har han dog ikke kjendt

den danſke Overſættelſe *) . Hvor tidlig den er bleven overs ,

ſat , kan jeg ikke beſtemmes den ældſte udgave jeg har for

mig , har Harstallet 1696 paa det ſidſte Blad. Sitelen er : .,

Underlig oc felfom Siforie om Tiile Ugelſpegel, een

Bondeb Sønt , barnfød udi Lande Brunßwig , faare

kortvillig at læſe , af Tydſken paa danſke udſat. Sidſte

Gang prentet i dette Uar. 13 Urk 8vo. 2f viſſe gamle

Ord der forekomme i den , ſom brene for bebrejde , sjø d:

manger for Slagter , Udverb. ftjøt, 0. a. m . ,

ſlutte , at den var overſat før 1696 , ſom desuden er klart

kan man

*) En nederlandſe udgave hat Kammerherre Suhm kjøbt

paa deu Lůrdorffſke Uuction, ſom Fløgel ikke heller har

kjendt. Den er i avart , zitet med Iræſnit , og Iitels

bladet heder : Ulenſpiegbel. Van Ulenſpieghel Leuen

en ſchimpeliſche Vercxen ende wonderlijche Quintuc:

ren di hi hadde want hi en Iter hem gheen Boeuerie

verdrieten . Ved Enden ſtaaer : " Gheprint Ih . ante

werpen by mich Michiel van boochſtraten .”

2



270

deraf , at den nævnes i Relens Bibliothek pag . 176 , ja det

ſom mere er , i den af Reravius 1571 forfattede Fortale til

fin Overſættelſe af unge Rarles og Drenges Speit ;

altſaa var den paa danſk overſat før 1571 ; men det gaaer i

dette Stykke med vor Litterairhiſtorie , ſom det gaaer med

den tydfke ; vi kan ligeſaa lidt fremviſe vor ældſte Dverfæts

telſe , fom de er iſtand til at opviſe førſte udgave af Oris

ginalen. Flogel og Murr fortælle , at ikke alle tydſke uds

gaver har lige mange kapitler eller øiſtorier , og at 102 er

det fulde Antal. Saa mange har den danſke Overſættelſe

oglaa , og den er følgelig ikke caſtrert.

Saa ganſke dumt er det dog ikke alt hvad der ſtaaer i

ügiſpejl. I Bibl. der Rom. 20 B. S. 239 fortælles

et Par løjerlige Begivenhede
r

fra nnere Iider , der netop ere

det ſamme ſom det vor Belt blandt ſine andre Kortvillig:

heder udevede.

Den 21de Hiſtorie eller det 21de Capitel er ikke ueffent;

der heber det om ham : ” Han fignede ſig hver Morgen det

førſte han vilde faae Mad , for ſtor lykke , for ſtærk Drit,

og for den Spiſe, ſom kom af Upotheket ; fordi hun er ſund,

ſaa er hun dog , et Tegn til Sygdom. Det var en ſtor Lykke

naar ſom en Sten faldt af et Dag , faa maatte man ſige,

havde jeg der ſtaaet , da havde den Sten ſlaget mig ihjel.

Den ſtærkeſte Drik var Pand , ſom driver de ſtore Møllehjul

om ; ligervis drikker Mangen fin Død deraf.”

Den nyeſte udgave jeg har feet af den danſke uglſpejl

er trykt hos H. J. Graae i Knabroſtrædet 1787. 12 Urt i

Octav , uden Paginatal.

Sdrres giver følgende Karakteriſtik af Bogen : "Wegte

firftaaren gebiegen Bondevittighed . Bed fin rhapſodiffe Form

antyder det Hele paa en ſuccesſiv Oprindelſe til forſkjellige

Iider og et Product af en hel Claſſe , der heri forenede al

ben nationale inderlige Dvergivenhed og Mutvillie. Det,
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hvorded det faaer en almindelig Holding , er det ſig altid

ſelv lignende præg af den laveſte folkekraſle, hvorfra det ops

rindeligvis ſkriver ſig og ſom man her finder igjen i alle ſine

karakteriſtiſke Kjendemærker , lige til den Uare af ondffabss.

fuld Lumſthed , ſom man ialmindelighed tillægger den tydffe

Bondé. Derfra det Masſive, Plumpe og for de højere Stæns

der Bæmmelige i Vittigheden , der faa gjerne yttrer fig i

korporlige Effluvier , uden dog nogenſinde at tabe ſig i det

egentlige Obſcgene . Den der finder det ſaa anſtødeligt, maatte

dog betænke , at Uriſtophanes's Spøg hel igiennem feer itle

fort mere ſublimert ud , og at det hele athenienfiſke Public

cum ikke tog i Betænkning fra Gudebillederne i Templerne at

ile hen til Skuepladſen for der at more ſig ved Digterens bis

zarre Nuditeter. Ikke altid er heller Bogens Vittighed

paa det lave Irin , den hæver ſig ogſaa undertiden op i den

rene Skjemts højere Sphære , og den Spas med Biſtokken ,'

med de 12 Blinde , Tom ugelſpil giver de 12 Gylden , med

Skrædderconventen , med Efelet, ſom han ftrøer Bavre inel :

lem Bladene i Bogen for , da han ſkal lære det at læſe ,

ærbare og ægte Vittighed. Om ugelſpil figer man ,

han er død ved Pas 1350 og i Moun ved kůbek viſer man

hans Grao , med en ugle og et Spejl indhuggede i Grad:

ſtenen . Dette Symbol og hans atlegoriſke Navn tilfjende:

give netop hans uperſonlighed *) , og uglen , ſom han fører

til Emblem , er ren phyſiognomiſk rigtig valgt til at bez

tegne hans Karakter , ſom er ond ; katteagtig , ſtyg, tpos

agtig."

ere

*) Denne Yttring af Görres , at ugeripejt aldrig har epis

ſteret ſom enkelt Perſon , er ſiden bleven videre udviklet.

" Daß Eulenſpiegel ein ſymboliſcher NameTey, hat Kanne

neuerdings vortrefflich gezeigt," ſiger Grimm i leipä

litt, Zeit. 1812. Jul. S. 1301 .
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c) Siſtorie om crende Brødre.

Til lyft og Gammen for den lavere Almuesmand og

grove Matroſer er denne gemene viſtorie trykt 1711 og 1773,

og desuden flere Gange uden Varstal. Iitelen er : En ny

og fær lyſtig Siſtorie om trende Brødre , iblandt boilke

den yngſte omſider blev en fyrſte og fik en printferie

til Ægte , formedelſt er gode arvegods , han fik af ſin

fader.

Det " gobe arvegods", ſom hele biſtorien drejer fig om ,

tardes et Sted i Bogen " en god Pigernes Ven " og et andet:

ſteds " et godt Børnetøj. ” I Begyndelſen heder det : " Den

zdie Broder havde af Barndommen hørt det Ordſprog , at

hvo , ſom havde en god Pigernes Ven , laae aldrig paa Gas

den , hvilket han førte ſig til Gemyt , og derover onſkede ſig

til Urvelod efter fin Fader fligt et Arvegods , hvilken han og

efter Softe fit.

Grimm i fine Kindermården i B. i Unhanget S.

LXVIII trger , at denne Fortælling muligen kan høre til

ben Cyclus af Eventyrer , ſom han har anført under Rubri:

ten ” Von dem Dummling " S. 294-308 . Men det forhol:

der fig ganke anderledes , og Þiſtorien er overhovedet flet

ikke af det Slags , ſom fortælles i en Immeſtue.

udgaven af Var 1773 er deri forſkjellig fra de andre uds

gaver , jeg har feet , at den har et Tillæg af Smaaanecdos

ter. Derom heder det paa Sitelbladet : " Hertil er føjet en

Del andre ſmaa Hiſtorier. "

Blandt diſſe "ſmaa Hiſtorier ” forekomme følgende i den

Drůndyhauſenſte Smag.

" En Stortalende berømmede fig , at han havde feet lado

ban en Mængde og overmaade ſtor Kaal , under hvis Blade

vel tufinde Ryttere kunde holde med flyende Standarte. Der

En nu hørte dette Dpſniderie, lagde han : Jeg haver feet en
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Kjedel , hvorpaa hundrede Meſtere have arbejdet , og haver

den ene ikke hørt den anden banke derpaa. Da ſpurgde den

førſte : Hvortil faadan en ſtor Kjedel ſkuưe bruges ? Hvors

til den anden ſvarede : At man derudi ſkulle kaage den uhørs

lige ſtore Staal.

En Herremand , ſom af Naturen var faare runde talen :

des , berømmede ſig , at han udi en Dag haver løbet paa

Skøjter fra utrect til Edin , ſom ungefehr kunde være 26

Mile , hoorudaf Tilhørerne hemmeligen loe . Da undſkyldte

hans Ijener denne Jale , og ſagde : At det var ſkeet paa en

af de fængſte Dage udi Aaret. Her maa det vel ſaaledes

hede efter Ordſproget : En løgner ſkal have en god Ihukom

melſe . Denne Junker han havde forglemt Sandhed , og

Ijeneren han ſparede den , i det han ſagde: At det var ſkeet

paa en af de længſte Dage ; det er , udi Hundedagene , og

da er der ei jis ſaaledes at finde. Her maa det iligemaade

efter tydft Ordſprog vel hede : En løgn at beſmykke dertil

behøves vel ſyo andre løgne.

Ligeſaa en anden Opſnidere og Stortalende , efter at

ban vidt og bredt udi mange ſjøbmænds Nærværelſe havde

opſkaaret og fremført ſtore Ord om adſkillige Stæder og

Fæſtninger, ſom han ſkulle have ſeet ; han blev tilſpurgt af

en del forſøgt Mand ſaaledes : Da haver min Herre vel ogſaa

været udi Mentiris eller løgenborg ? Men per han ſamtykte

det , og ſagde , at det var en ſtor anſeelig Stad , da ſvarede

Kjøbmanden : Det er Skade , at Mſr . er ikke udi den Stad

bleven Borgerneſter .

En anden, ſom iligemaade vidſte artig at omgaaes med

en ſtor Kniv , fortalte en Gang hvorledes han havde været

udi et land , hvor Bierne vare Taa ſtore ſom Faar eller Lam,

men Biſtokkene ikke ſtørre end ſom de ere udi vore lande ;

18
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der nu En ſpurgóe hannem ad , hvorledes Bierne komme ind

udi Stokkene , da ſvarede haņ : Det lader jeg dem ſørge for.

d ) Tv endemeget lyftige ganſke my siſtorier.

Denne Piece , ſom er overſat af Indfe , og kan anſees

ſom Pendant til Tobaksdifcurferne , er kun i Urk i

Octav , trykt uden Sted og Uar. Indholdet fremſættes ſaas

ledes paa Iitelbladet : ” Den Iſte foreſtiller tvende nys bes

gyndte (Savtyve og den ved deres Iyverie curerede Munk.

Den 2den foreſtiller en rig , dog derhos gjerrig , Kjøbmand,

ſom dog tilfioft narrebe og bedrog Fanden. "

ej molboernes Bedrifter

er en Bog , ſom i Kjøbenhavn i lang Iid var den allerſtørſte

Sjeldenhed , uagtet fra 177 * af var gjort adſkillige Ops

lag deraf. Men diſſe Oplag vare foranſtaltede i Viborg og

Haderslev , og Exemplarerne forbrug des i Jylland , uden at

komme over Belterne. Det Exemplar, jeg har for mig , har

følgende Iitel : Beretning om de vidibekjendte molboers

viſe Gjerninger og tappre Bedrifter. Dem til ære og

Undre til Fornøjelſe til Irykken befordret. Andet Oplag,

forøget og forbedret. Viborg 1780. Irykt i det kongl. pris

vilegerede Bogtrykkerie ved C. $. Mangor. 3 Urk i Octav.

Det er en Pendant til eller Efterlignelſe af det hos

Lydſterne under de 3 Iitler , Grillenvertreiber , Die

Sch il t'bürger , og Das Lalenbuch , bekjendte Skrift,

ſom Görres pag. 185 karakteriſerer ſaaledes : " Det Sele er i

fin Art uendeligen meſterligt og fuldkominent, ligeſom Don

Quixotte , immer ſvævende i lige fortreffelig Holdning , og

det med Kraft vedligeholdt til Enden , hvilket ved comifte

Berker ſaa ſielden er Iilfældet. Den forunderlige toſſes

vurn Klogſtab , ſom er Schiltborgernes Karaktertræk , er

renere , højere , og mere gediegen end i ugelſpil, bevæger
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fig ikke indenfor ſaa ſnævre Skranker, og er derfor heller ikke

udſat for den Monotonie.”

Denne Berømmelſe kan man og, dog i en noget ringere

Grad , tillægge Molboebogen. Af dens 30 Fortællinger ere

følgende de moerſomſte og meſt bekjendte : No. I om Walen ,

der aad Spegeſildene og til Straf blev druknet. 2) om Maves

pølſen og Svedebrødet. 4) om Kirkeklokken , ſom de gjemte

i Stranden, og, for at kunne finde den igjen, ſtar en Skure

i Siden af Baaden. 5) om Jerngryden og Manden , ſom

gik nedenom hjem. 7) det tørſtige Træ. 3) deres Forlegens

hed med at tælle, hvor mange de vare, ſamt 9) med at finde

rede i deres Ben. 11 ) om lommeuhret. 15 ) om Baaden

eller Skib : ungen , ſom de kjøbte i Tarhus , og ſatte paa

Græs i en Eng, men da den ikke vilde æde, betalte de Skips

peren for at lade den gaae et Har endnu hos Moderen , inda

til den lærte ſelv at æde . 19) om øren der var tabt , da de

ffulde ftove. 21 ) om Morianen , ſom de tog for Fanden,

23) om Übekatten , ſom Molboeren leverte et Brev til.

I Íris for Auguſt 1796 S. 284 anføres , at det dans

ffe Skrift nærmeſt ſkylder Doct. Mangor ſin Tilblivelſe , og

ventelig er det ham ſelv , ſom har ſat det paa Papir. Iil:

lige nævnes ſammeſteds nogle af de ældre Skrifter , hvorfra

Forfatteren til de Sydfkes Sdittbürger , ſom er vore

Molboers Mynſtre og Forgjængere , har hentet en Del af

fine anecdoter. Men i ſenere Iider har dette Verks Littes

rairhiſtorie Paavel ved udgaven og Bearbejdelſen af von der

Hagen i hans Narren b u ch, Halle 1811, ſom ved Grimms,

Recenſion af Narrenbuch i leipz. Litterat. Zeit. I$12

No. 161-63 erholdet ſaa overflødig Berigelſe, at hine For:

arbejder i Iris nu har føje Værd.

Det ſom Sied forſøgte med Octavianus at føre

den tilbage til de højere Læſecircler det har han ogſaa i

zoie Del af ſine Volkomåhrchen prøvet paa ved Sailta

C

18 *
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bärgerne ; men efter Gdrres's Mening pag. 186 ikte været

fuldkommen heldig .

Vil man beregne Molbobogens Ulder fra den Iid dens

Hiſtorier af Mangor bleve førte i Pennen , bliver det det

allernyeſte af alle de Skrifter , ſom vi ved denne Optælling

lade paſſere Mynſtring. Men tages Henſyn til Indholdet,

da har det nok været i Folkemunde her tillands lige raa

længe det har ftaaet paa Prent i tydfte Bøger. Nogle af

Indfaldene kan ogſaa ligeſaa godt være fødte i en iydft , ſom

i en tydft Sierne.

Men hvor langt man feat gaae tilbage i Iiden , for at

bibe , naar diſſe pudfige Begivenheder førſt har begyndt at

faae deres Hjem paa Mols , vil neppe blive let at opdage.

Kun ſaa ineget er ſikkert, at Mangor ikke var den, der døbte

diſſe Abderiter og Schildborgere om til Molboer. tænge

for hans Iið var Molboland bleven anſeet for det danſke

Bæotien , og i et Bryųupsvers af Har 1744 har Wadſkjær

verſificeret No. 5 af diſſe Eventyrer og kalder da de hand

lende Perſoner Molboer. Han fortæller nemlig ſom

følger :

Ut nogle Molboer , ſom havde feet en Gryde

I Xarhuus paa et Gulv at koge end og lyde,

Som den , der ayelig var fra Ilden baaren inde .

Forundrede ſig ſtærkt i deres Molbo Sind ;

Dg ſagde : ree engang en Mefter af en Gryde

Der paa det blotte Gulv foruden Ild kan ryde,

Den kom os vel tilpas , at have pas vort Land,

Soor vi man tage det fan knapt for Ildebrand .

Qvad Konen peeb og lang , hun maatte dennem unde

Den Gryde, ſom ſaa fir , i hvor den ſattes , kunde

Dpkoge af ſig ſelv paa ret Mirakel - Viis,

Dem undrede , at hun ben lod for faadan Priiße,

2



277

Da de nu tom til Baads og hjem ad Courſen ſatte,

De vidſte Gryden ei paa Reiſen not at ftatte

For deres Felgeſkab, ſom ikke havde feet

Det Jern-Tegn , ſom var af den Jerne:Gryde ffeet.

For nu Experiment end undervejs at gjøre,

Og Grybens Konfter ſtrap for lyſet at fremføre,

at den foruden fld , i hvor den bliver ſat,

Kan kaage af ſig felv og lyde meget brat,

Da fyldes den med vand , og ſættes ud paa Bølge,

Som den nu med ſin vægt til Grunden maatte følge,

Og det oprørte Vand fejød derved Bobler op :

Det hedder , fagde de , at yde i Galop !

Men Gryden borte bler , hvorfor - de maatte bnde

En Svend at ſpringe ud og hente deres Gryde,

Da han med Gryden gik nu een og ſamme Bei,

Forundrede de ſig , hvorfor han kommer ej.

Men en forſtandig Mand , ſom var med dem om Borbe

Dg fandt ſig ftrap deri , ſaaledes fik til Orde :

San vide maa en Vej , rom falder mere nem ,

Og neden om er rejſt med Gryden forud hjem .

Den til Krig vel uomonderede Jyde.

Det er 4 Blade i Octav , uden Lars eller Bogtrykkers

Nævnelſe. I Munchs Catalog S. 376 nævnes en udgave.

af 1729

Begyndelſen er : " U o Pejer mi Broer , vi var tou

Broer , vi var nauned atter jen Mand , han hiedder Pejer o

a hiedder Chræſten ; vi var jen Par Juilinger , men han

var olival trei Xar æller end a. Þejer var ol tid jen douen

Krop, han vild oltið lig hjem de æ IId o de « Plouz mene

var æ driſte Kaael i mi krop , a vild ad æ seri o forſøg

mæ. - font om lont kom a te æ Kris : mand. Şan

tou me te TQ, o lært mæ o kriet ; han ga mæ halige Skinds
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ftrapper o æ Laaer , Kampirum ve æ Sie , Bøf a æ Belt,

Lejerknaap i mi føled Irøj” 20. 20. " Jen Gaang var vi

fiouten hellend foer Kaal forſaanked , o vi vild te o vaaner

ald Varen omkring , for di er faa val hunder Mil i Varen

ſom jen o jen ſom hunder . Diſammen had di Skindſkrapper

aa æ laaer , faa nær ſom a , a had ikkun et par Kalſkinds:

bouſer” 26.

g) Pater wolle pæjrſens In unkepr ædiken

Om Syrden , faarene , og Xegurtabet.

Denne Piece er ligeledes 4 Octavblade. Her foran

S. 254 blev erindret , at den er Efterligning af et Stykke i

Johannis Pauli Skjemt og Uloor.

For at læſeren kan dømme , hvorvidt Forfatteren har

truffen det ram Indfke i Sproget , ſom det her kom an paa,

indrykkes her hele Pieſen efter en udgave " prentet i dette

dar . "

Indgang .

mi allerkieriſte Iilhørere , deirſom a ſkal forklaare

jer de hier Daus Teift ret ſom hun buurt at vort forklaart,

da kund a aa Iro aa loov æ faa gior hend i trei gruum

Staand , for hier vil ſaa møy taalis om hvordan hin (vaar

grum Reynſkabs : Dau vil blyv , og inden aal de ſlaus Ford

der er te i Varen de faar giort Reinſfab , hva vil dier blyo

for jen ſvar grum Reynſkab , o a vil tro en fuar aaller End,

men hvi fkuid a hier ſtaa og rein op for jer om æ Kiøbſtei

Folck , eller æ Haandsvercks Fold , eller æ ftoor Knager , a

troer hun kommer mæ eller jer kun let veid , men mi even

Reynſkab ſkal nok flye mæ ſaa møn ad beſtill , da a ftal la

ainners far. O gid a var ſaa lycklig aa mi Reynſkabs Dau ,

dæ aa kund kryb i jen lille bitte Muusfæld , men a troer at

aald de Muusfæld dier er te i Varen , kund ice ffiul mæ for

« Mands kraar Yuen. D St. Knud ! hielp me dierfor, at a



279

kund find paa aa Ten jer hind ret, for aall det du Knud liid aa

bi land-Mænd, og for di ejen ærlig Nauns ſkyld , hielp mee

ad a maa fæi Saindhed.

Iertens forklaring.

Nu Bøn lild ! a vil førſt bei jer I vil int fortænd me

for a giord mi Indgang ſaa laangt te mi Præiken , de vult a

var ſaa yuer , faa a viſt int naar a fkuld hold op igjen ? Nu

Bøn lild ! lucker nu jer ørn og Hiarter val op , for a taal

de Ord, ſom er val varð að mærk : Nu veed I aaller hvilken

Yublic Reynſkabs - Dau er forhaaind , aa nær den kommer,

ſaa ſkal vi al fram að giør Reynſkab for aall de Ting vi har

giorð og fiet i Varen , thi ſaa kommer dier jen fram aa Tæir

te mæ : Wolle kom fram að giør Reynſkab for æ Faar æ har

betroet dæi for fioten og tyv ſamfeld Har ſiden ; faa mæ Taind

Bøn lild , a lurer endda qvas , og tryder mæ d« længſt'a

kand , for a deed val hvorom hun vil giald , mens kommer de

hier Mand anden gang fram og rouer te mæ , Pater Wolle

Pæirſen , kom fram og giør Reynſkab for æ Faar a bar be:

troed dæ for fioten og tyo ſamfæld Har : ſaa mæ ſaind, Bør

lild ! a tænker dier er val flier Pater Wolle Pæirſen end az

Men kommer Manden den tredie gang, og Tæir te mæ, gamle

Pater Wolle Pæirſen i Iarlov , kom fram , eller a ſtal hint

dei fram , ſaa de ſkal knag i die Sie Bien ; Saa mænd, Bør

lild ! faa tør a int tøv længer , men ſaa kommer a liftenis

fram , og gjør mæ ſaa bit frum , og ſæier te æ mand , har

a ild giord , da ſæi ſaind , laa blyver de os ild og dyr at ſvar

te ; Fuld val har du havd en ſkiøn şov Faar udi i æ Bye,

ſum hos jen Hiur og ſuum hos jen anden , men du har , Taa

mænd og Taind, endda havd flier Gedder end Faar , dæ maa

a gammel Staake! val rettelig bekiend, for de føeft a kom te

dem , a fkal int lno , da had a jen ſtyk eller trey goid Faar,

der vild Ine mi Nøft, mens da minds du val ſelo Falird , ad
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du tog dem hiem te die ejen , og ſien har a , fear baino

paaet , aaller hauvd lof te ad leg jen goid Faar te , men der

er aaltid ſiden bløuen Gied a Gied , og Bud a Bud , a har

nok reiteſt giør mi bæift , ad a kund faae jen goid omvend

ftock Faar, men di har aaller vild lye mæ ad, og ftal a ſaind

fæi, da haar a gammel Staadel retle brøt mi Hood og Yian

baaid Nat og Dau mæ ini Præken for den faein ffyrd , men

di har aaler vild aut mi Formaning , derfor har a nu andts

vort dem tilbaeg igjen lige ſaa goe ſom a har tauen dem,

giør nu au dem hvar du vil. Nu Bøn lild ! haar I hørd

hoa Reynſkab a hier giør paa mi Sie , men hva Reynſkab a

ftat giør paa jer Sie , dæ vil brno jen ond , ſliem , grom,

ſvaar Reynftab , a tvil I kommer te at kryb i jen Iiir- Kiel

hveranden : Derfor Bøn litd , ſaa beir a jer , at I giør Bøn

te æ Mand, ad han vild hielp baa mæ og jer, og jer og m « ,

ad vi aalo med hin aanden kun blyv goed Faar , og ſaa unds

gaa æ Iiir- Kiel , og inddryis i den ſtoer Faarſtaal, hvar vi

ftal klippes aa vaar ret Enermand , hvar til hielp pos St.

Knud , for landsmandſkabs fyld ; Ende.

b) Beſlutningen af den brunsbergfke munte

paarkeprædiken.

Denne , ſom ogſaa kun udgjør 4 Octavblade , er , liges

ſom Wolle pæirſens Prædiken i Sarlov , trykt mangfoldige

Gange uden Benævnelſe af Sted og Uar. Ved den bruns

bergſte Prædiken er det ganſke klart , at den Ord for Ord et

overſat af Iydſt , hvilket ikke er ſaa afgjort med den jar:

Tovſke.

Den udførlige Iitel lyder ſaaledes : kn ſelfom og

underlig Beſlutning , ſom en prædifernunk til Bruns:

berg haver gjort udi en paaſteprædiken Paaſkenat om

de Brigsfolk der vare med at fange Dor:Serre , og ont
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den forræder Juda , hans afgang og ynkelige endda

Lyſtig at læſe. Trykt i dette Par.

af denne Piece er det nok at anføre den ſidſte parodel,

ſom handler om Judas. " Iblandt diſſe alleſammen var Jus

gas , en rødfkjægget Skjelm , ret Meſter og Unfører for

dennem aue ; og om hannem vil jeg røre et Ord , hvad han

var for en beſmißig og træðfe Compan. Han gav ſig ud for :

at ville forlade Menneſken deres Synder , og derover lod ſig

gjøre en geiſtlig bat , laadan en , ſom vor Herr Fader bærer

ſelv , og formedelft den haver han bedraget og forført mange

ærlige Qvinder og jomfruer ; ja gjorde vel endog baade

Moderen og Datteren til Horer ; han var ogſaa en gotlos,

forſuppet og forbrukket Slyngel , ſaaſom hine Glarmeſtere,

Rebflagere, Slagtere , Byrftebindere , Naalemagere ,, Coma

pas: og Kamme:Magere: item en Smaaroßer , Honningſlifs

ker og Fuchsſvanger, ſom hine Procuratores og Tallerkens

ſlikkere ; tog Pengene paa Haanden og forraadde det uſkyls

dige Blod , ſom landsknægte og Soldater ; var forſlagen og

forſmidfig , ſom en Fuhrmands Pidft ; liſtig , trædſt , og afs

rettet paa allehaande. Fordel , Taaſom hine Djevels forne

Orme , Lagerkarle , Pengepugere , Kjøbmænd , Laaſemagere

og Kleinſmede ; lod ſig beſtikke med Penge , Faaſom hine

ugudelige lænsmænd, Dommere, Fogeder og Skrivere ; havde

ogſaa Pungen paa en ſvar livkjortel hængende for ſig , ſom

Kjelder : Svenne eller itappere bruge til Leipzig ; gik tidt

og ofte til Kirke, hørte vel Vor Herre, blev dog fremturende

i ſit onde Forſæt , og foer immer fort ſom et andet Djevels

Barn. Var.ganſke vel udlært paa at lyve, ſvige og bedrage,

laaſom bine omløbende Doctores , Upothekere , Avafſalvere,

Rotte: og Muſe - Fængere, ſlog ſig i Selſkab med Kræmmere

og andre landftrygere , hos hvilke han lærde at tjøbe og

fælge , dog kunde de aldrig bedrage hannem , men han dem

tidt og ofte bedrog og ſatte Briller paa . Men Krukken gik
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til Kilde til en Dag , at den faldt ſønder , thi han fortride

lede udi ſine ſtjelmſte forræderfte Sager , ſom en anden Syd

og Bosvig , gaaer bort og hænger ſig ſelv , ſigervis ſom ins

gen anden Bødder var der hannem kunde opknippe i Galgen.

Det allerfornemmeſte og bedſte paa hannem haver været, var

Huden , ſom en Iidlang havde holdet denne Skjelms lede og

Lemmer tilljobe , at de ikke ere faldne fra hinanden. Men ,

den ſamme hun braſt omſider ogſaa itu , ſaa hans forbandede

Kallun udvæltede for hans Fodder. Dg om en liden kort

Iid derefter kommer der en vakker liden ſort Djevel og

henter hans forræderfke Sjæl , og den bortførdes udi Nobis

Krog ; hans Kjød aade de , der begrave de Døde , og gaae

gemeenlig udi ſorte Kapper, eller ogſaa om man ſkal nævne

bar ud , ſom de ere , da var det de Tømmermænd , ſom houſſe

deres ører paa Galgen , det er de Bohemifte Iraner , eller

fom vi dem karde paa Danſke Sprog , Torte Ravne , hvilke

der have denne Forræders øjne udhakket. udi en Summa,

var han ſlig en Iyo og ſlem Forræder , at der duede hverken

Sud eller Şaar paa hannem , thi hans Haar var fuld af kus,

Suden ſprak i to Stykker paa hannem, hans Stjød aade Ravs

ne , hans Sjæl førdes hen i Nobis Krog . Derfor mine tjere

Dilhørere, takker og værer glade , at I ikke ere denne Juda

eller ſaadanne Companer lige , ſom nu ere opregnede. Og

befaler eder nu ſamtligen hermed denne hellige Melle, og hers

med ende denne min Prædiken , beder nu enhver med Undagt

et Ave Maria. Ende.

i) Svefinge Gildeskraa .

Paa Iitelbladet anbefales denne Gildesſiraa med dette

Tillæg : raare kortvillig at bruge paa landsbyerne og

andenſteds , i faſtelavnsgilder , Majgrevgilder , i Øle

drik og andre ølsmaal, hvorefter gaugsbroder og Gjært

fig kan rette og tage vare for Klammer , Trætte , Hugr
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Knivſlag, Saardræt, Ørepuſt, og anden efterkommende

Skade og ulempe.

Denne Piece , hvoraf det Eremplár , jeg har for mig,

er prentet 1708 , beſtaaer kun af 3 Octavblade. Det er en

ft iemtende og fortvillig Efterlignelſe efter eller Parodie paa

de Jaler , ſom i fordum Tid holdtes ved viſſe Bondegilder,

f. Er. ved Igang og Ufgang ; en Skik , ſom de fleſte Steder

nu ganſke er gaaet af Brug . Diffe Ialer kaldes lyd eller

Lydtaler , har aldrig været trykte , men gik fra Mund til

Mund. Ihenſeende til deres oprindelige " Elde kan man ans

tage dem at være fra det 16de eller i det ſeneſte fra Begyns

delſen af det 17de Uarhundrede. Naturligvis har Iiden

frembragt adſkillige variantes Lectiones , I faadan en Lyds

tale , ſom endnu i det 19de Uarhundrede er i Fyn holdet ved

en Igang ɔ: en Mands Iiltrædelſe til fin Gaard eller Ops

tagelſe i Lauget , heder det blandt andet : " I godt Foll,

alleſammen , Dannemænd , unge Starle , Drenge og Piger,

ſkulle alleſammen være denne Mand og hans Huſtru ganfte

gode velkommen hið til dette deres Hus og Sted i aften,

ſaa ftal I og alle vide , at vi har faaet een Jønde Bu og to

Kander Brændevin , og eet Pund Tobak , ſom ſkal være diffe

Folks Igang , om ſamme er Eder fornøjeligt , hvis ikke ba

lover de heller at ville forbedre det end høre nogen ſlem Snat

og Iale derom i Fremtiden. Saa vil vi allerførſt bede for

vor egen Sjæleſørger og Sognepræft , den hæderlige og vels

lærde Mand Sr. N. N. , at han ſaa kunde prædike og lære

Guds hellige og ſaliggjørende Ord reent og puurt , at det

kunde ffee Guds allerhelligſte Navn til ære og os arme

Syndere til Irøft og Glæde, men fornemmelig til Sjælenes

evige Belfærd og Salighed ; for vor allernaadigſte Arveherre

og Konge , Kong Frederik den Sjette , Guð hannem naade:

tigen ſpare og bevare baade til liv og Sjæl ; desligeft Deres

ubvalgte Dronning , kongelige Prindſer og Prindſeffer , der
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vil vi dig Gud under din trygge Beſkjærmerſe troligen bes

falet have ; for Rigets Raad , at de kunne give de Raad,

ſom kan være dig , o gode Gud ! behagelige , og os arme

Underſaatter til Gaon og Glæde , men fornemmelig til en

beſtandig fred og roligbed ; for alle wegtefolk, ſom Gud

haver i Egteſkab tilſammenføjet , at de kunde elfte og ære

hverandre indtil deres ſidſte Stund og Dødstime ; for alle

dem , ſom ere paa deres retfærdige Rejſer , enten de er til

Lands eller Vands , at Gud vil ſende dennem did hvor de

gjerne ville med hel og holden Rejſe ; for den ønkerige Korn:

fæd, ſom i Jorden er henlagt , eller herefter ſkal nedlægges,

at den maa opvore og bære hundredeford Frugt , hvoraf vi

arme Menneſker kunde nyde vores naturlige Dphold og livets

Fode. Skjænds Viſer og Skjænds Snaf vi lyſe af bort

Laug ; vort Gildes : Huus og Gilden- Sted ønſker jeg af alle

og Enhver at holdes udi Fred ; er der nogen , ſom ypper

Klammerie eller kommer Trætte afſted, da er det vores Vide

og Vedtægt og laug Paalæg , at en Mands eller Karl6

Perſon ſkal bøde en halv Lønde øl og en Dreng en Fier :

ding ; er der Ingen ſom bryder , tør heller Ingen betale . "

Den Hvefinge Gildesfkraa begynder med følgende Mari

me : " Der maa Ingen , uden (efter ) alle Laugsmænds Sams

tykke , udvælges til Oldermænd , uden Hjulmagere og Kuls

brændere , for Weltalenhed og Unſeelſe ffyrd ."

Derovenpaa følger Iittalen : " I Godtfolk ! giver en

liden Stund Lyd og hører til min Sale ! I ſkulle ſtrap koma

me til Eders Snak igien,

" Paa Bondens og hans Þuftrues ( eller Maigrevens og

Maigrevindens) vegne fkulle I Ule være os velkomne , Dans

nemænd og Danneqvinder , ledige Karle og lokkede Qvinds

folk , Svende , Drenge , Piger , Smaas cumplinge , Grøne

#ollinger , Spøttegøge og Borvebuge , hver efter fin Stand

og Biltaar
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“ Efterdi vi ère nu ret plejede med Mad *) og har lagt

en god Grundvold til en Tønde øl eller mere paa Maden,

da , paa det , naar vi bleve ølbidne og ruſende , at vi da ikke

ſkulle fuſe paa hverandre , og hænge vor Næſte om Halſen,

Tom en Hund paa en Halvdør , en Flue paa et Bøttelaag ,

en lus paa en tjæret Kaabe , eller en Kjøbſtæddreng paa en

Bondeſlæde ; ej heller haſtelig overfalde Nogen , enten kille

hverandre i Larmene med en Madjunge eller for Skjemt

trykke hinanden til væggen, faa Hjertet bævrer i livet, ikke

heller kaſte Qvindfolk næſegrus paa Nyggen ; derfor ville

vi aflyſe diſſe efterſkrevne ulovlige Baaben og Berge : førſt

Spidſer , Iurnereſpær , elle barber , Knebelſpyd , Bogeſpod,

Slagſværd , Rideſværd , lange Baſler , Fyrrør , Piſtoler ,

Muffetter, Puſterør, Kiltebaggerter, hollandſte Daggerter,

Speiliunge , Madjunge , Otteſtillingeknive , Sverdagsknive,

Markedsknide , Gjæftebudsknive , Skjæreknive , Saveknive,

Penneknive , Flaaknide , Kokkeknive , Skomagerknide eller

Skinderknive 0. ſ. v.

" Item ſkal være forbuden Raaben, Skrigen , Straalen,

Vraalen , Stormen , Banden , Purken , Snurken , Iruen,

Irodſen , Kiven , Senden , Skjenden , og Skjælden ; item

Næſeknep , Dreknep , og baardræt , Spytten , Biden , Støs

den , Høden , Søden , Murren , Knurren , Snurren , at

hvidſte Pokker ud , at ſee paa ( ned eller tvert , at gjennems

ſee hverandre , at lee ad hverandre , ſom Hunde lee ad Svin,

at hvirre med Hovedet , eller ſætte ſin Fat paa (nur med ored

bu . ” 0. l. v.

R ) underlige spørgsmaal.

Diffe i fig ſelv højft ubetydelige og tildels uhøvifte

Spørgsmaale vare i det 18de Karhundrede meget gjængle paa

* ) Jævnf. Junges nordſiell. Ximite 6 , 112 0. f.

1
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landet. Syppig affered man dem i Skrive: og Regnefko:

lerne , og ſlig en Copie gik ſom en Raritete fra et Herred til

et andet. Pittige Hoveder og hvem der havde frequenteret

benævnte højere læreanſtalter, brammede med denne Visdom

i Gilder og Samqvem .

En trykt udgave, jeg har for mig, fører denne Iitel :

Underlige Spørgemaal , lyftige at børe og læſe ; og at

kjøbe for dennem, rom dertil Lyſt have. Saavelſom en

af wropi fabler om oſs og Landmuſen . Kjøbenhavn,

trykt 1750. 1g Urk i Octav.

En nyere udgave, trykt uden Lars og Steds Nævnelſe,

har den ſamme Iitel.

Fra hvilket Uar den ældſte udgave er , driſter jeg mig

endnu ikke til at beſtemme. af Iris for Februar 1796

S. 168-69 Tees , at jeg var paa Vejen at deducere diſſe

Spørgsmaales Tilværelſe i den danſke litteratur , fra det

16de Uarhundrede af. Nyere Lys har jeg ſiden ikke faaet i

denne tvivlſomme Sag.

Jil Prøve paa den i Pjecen herſkende Vittighed leveres

ber Begyndelſen deraf.

Spørgsmaal : Hoem bar den meſte og bedſte Byrde, der

nogen Iid baaren er ? Svar : det gjorde det aſen , ſom

Maria med ſin Søn red paa til ægypten .

Hvor blev det ſamme alen ? Svar : Adams Moder

haver ædet det.

Spørgsmaal : Hvem var Adams Moder ? ' Svar : det

var Jorden.

Hvor langt er der fra det øverſte af Havet og til Gruna

ben ? Svar : ſaa langt ſom man kan kaſte med en Sten.

Hvor vid er den ganſke verden ? Svar : ikke videre

end 24 Timers Gang , thi Solen og Maanen gaae Berden

om en Dag og en Nat.



287

Hvor mange Kalverumper naaer fra Jorden op til Hima

melen ? Svar : ikke uden een , om den er lang nok.

Hvor mange Dage ? Svar : Syv, Søndag, Mandag,

Tirsdag , 2c.

Hvilken er den længſte Dag om Aaret ? ' Svar ; den

Tom haver den korteſte Nat.

Hvorledes vil du lede et Svin igiennem Staden , at

Ingen ſkal ſpørge dig ad, hvad gjelder dette Svin, eller hvad

haver det gjeldet ? Svar : ſaa tag to af Stadstjenerne, og

lad dem gaae med dig , ſaa mener man , at du haver ſtiaa:

let Svinet , og ingen ſpørger dig ad , hvad det gjelder.

Hvilket er det bedſte Iræ , der mindſt bliver brændt ?

Svar : det er Vintræet.

Hvilken er den bedſte Fugl og den værfte Steg ? Svar :

det er en Bie.

Hvilket er det bredeſte og ufarligſte Vand ? Svar : det

er Dugen.

Hvad er det, der aldrig erfkeet, og aldrig ſkeer ?

Svar : det er , at en Mus gjør Rede i en levende Kattes

Dren.

Hvorfor jager man Hunden af Kirken ? Svar : for han

ikke vil ofre.

Hvorfor gaaer Bunden til Kirke ? Svar : fordi at ins

gen vil bære ham der ind.

þvad heller var det bedre at der var ingen Munke til

eller ingen sunde ? Svar : ingen Munke, thi man kan gjøre

Munke af Skolen , men þunde kan man ikke gjøre.

Hvad Gavn gjør Hunden i Kirken ? Svar : han gjør

Klokkeſtrengen vaad , ſaa tør Klokkeren ikke ved at ſpytte i

aanben , naar han vil ringe.
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Doorfor holder Hunden fit Ben op, naar han vil piſſe ?

Svar : han mener at han haver Hoſer paa.

Hvorfor løber Hunden tre Gange om , naar han vil

lægge ſig ? Svar : thi han deed ikke hvor det bedſte Sted er .

Den tilføjede , men Spørgómaalene forreſten aldeles

uvedkommende æfopiſte Fabel om Muſene, er aftrykt efter

Reenbergs Overſættelſe.

1) Lever rim.

Deraf har man ogſaa gjort en Bog. En -udgave haves

med følgende Iitel : Salvandet Sundrede artige Rim om

leverne ; hvorledes man med ſtor lyst og Kortvil, baade

geiſtlig og verdslig , om lever artig kan rime udi ad

ſkillige ærlige Colatſer , Samqvem og Gjæſtebud. Du

nylige trykt paa Danſke , meget lyſtig og kortvillig.

Prentet i Kjøbenhavn 1689. 2 Urk i Octav.

Den i førſte afdeling, unter Rubrik Geiſtlige Rim,

ſammenparrebe andagt og Kortvilligbed bar for os et ſnur:

rigt udſeende. Sine Siders jævne Enfoldighed har viſtnok

ikke funden den Forargelſe derved , ſom vi nu omſtunder.

per et par af dem til Prøve :

-
Denne Lever er ikke af en Maar

Gud give 08 que et lykſaligt Nytaar !

Det ønſter jeg Eder alleſammen,

Dg af øjertet beſlutter med amen .

Dm lever jeg rimer med bedſte Flid

Guds Naade er ſtor i allen Iid.

Lever ! Du haver en meget god Smag

Suds Søn fit Navn efter ottende Dag.
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lever ! Du eſt ikke af en Braſen

Chriſtus red ind i Jeruſalem paa et ufen .

Denne Leder af en Fift var udi Band

Gud give os Aưe den hellig Hand !

Lever ! Du ſmager mere beft end ſur

Satan ligger efter os paa lur.

Følgende Prøver af de veroflige Nim ere mere ris

melige for os at fordsje :

Denne lever er ikke af en Hiort

Sønnen drager gjerne i faderens Stjort ' ;

Det maa og være et underligt Verf,

Datteren drager gjerne i Moderens Serk.

Lever ! Du haver hverken Hoved eller Svand your

Ven tjendes i Nød og ikke i Springedande.

Lever ! Du eft ifke af en Gris

Om Daaren taugde , blev han regnet vis.

En Fugl man fjender paa fin Sang,

En Potte og Klokke paa Lyd og Klang,

Et Uſen ved øren lange og lede,

En Gjæk paa Fagter, Ørs og Preden

C
Denne lever er ikke af en Elefant

$08 ftore Ord findes Løgn iblandt.

-
Det er lever og ikke af en Orne

Der fvige før de Soorne end de Baarne,

Nu vil jeg rime med korte Oro

Om lever og andet ved dette Bord,

Sljemt og Gammen er ikke aflagt,

Saa længe ſom verden er ved Magt.

19
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Dog Pee vel til , hvad den taale tan,

Med hvilken Du ffjemter , Qvinde og Mand.

Mange med Skjemt kan Venner faae ;

Mangen dermed avler Uvenner ogſaa.

Det er bedre , til fit Gaon at tie,

End til ſin Skade Noget tale eller ſige .

Skal Du ftjemte , da ram Maade,

Ut det bliver Ingen til Spot og Skabe.

De i diſſe Rim faa hyppig forekommende Ordſprog

minde om de bekjendte

m) peder 6y08 Oroſprog ,

hvitte i baglig Sale ofte i forrige sider anbragdes ſom kort:

villig Stjemt. Men da de dog egentlig mere høre under

Moralen end under Rubriquen af Morſkab og Iidsfordriv,

ſynes det upaſſende her at melde videre derom. Man har

desuden deraf et udtog , forfærdiget af N. N yer u p. Kjøs

benhavn 1807



5te Capitel.

Blanding è r .

I dette Capitel vil man finde ſaadanne Bøger og Tractatec

berørte , ſom ikke bequemt have fundet anføres under nogen

af de foranførte 4 Rubriker , da det hverken er Fabler , Fors

tællinger , eller Løjer.

>

a) Meſter fucidarius.

Del tunde dette Skrift , ſom ogſaa har Iitel af Elute

cidarius , paa en Slags Maade være bleven henregnet til

religieuſe Romaner ; men rettere ſættes det dog her , da det

i Grunden er et theologiſt Syſtem .

Vi har paa Danſe to Lucidarier , den vidtløftige og den

torte. Hin er kun trykt et Par Gange , førſte Gang Har

1510 hos Gotfred af Ghemen , hvilken udgave , ſom alt fra

hans Preſſe, er den ſtørſte Sjeldenhed. Senere fkal den

være trykt 1610.

Den korte , der er ſom et udtog af hin , er deſto mere

almindelig , og ogſaa oplagt mangfoldige Gange , nemlig :

1560 , 1562 , 1576 , 1591 , 1604 , 1661 , 1722 , 1749 , 1768,

og endelig " i dette Aar. ”

I Fortalen til denne forkortede Lucidarius heder det :

” Denne Bog kaldes Elucidarius , det er paa Danſke en

Forklarelle ; thi man finder herudi den lærdom ardeleo

ſmukt forklaret , ſom er fejult i andre Bøger. Paa det at

hver mand ſkal desbedre forſtaae og beholde , hoað læres !

ſamme Bog , da vide di dele den i fem Parter. Den ife

1

19 *
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indeholder Sud Faders , Søns og Heligaande Værelſe ; den

2den indeholder Himmelens , Jordens og vore førſte foræla

dres deres Begyndelſe ; den 3die , hvorledes Gud lod Verden

forgaae ved Syndfloden ; den 4de, hvorledes Babylons Jaarn

blev opbygget; den 5te og ſidſte om alle Menneſkers Dp:

ftandelſe og det evige lid."

af denne Indholdstifte lees , at Bogen er ſom Stum

per af en Bibelhiſtorie. Et Stykke deraf maa tjene til

Prøve.

" Difcipelen til Meſteren. Gode Meſter ! boas

bed den førſte Engel, ſom Gud ſkabte ?

Meſteren. Han hed Nathanael. Den ſamme havde

Gud ftabt faa ffjøn og dejlig, at hans Stjønhed bedrog ham,

og han lod ſig tykke , at han var Gud lig , i det han var

Taa ftjøn ftabt. Derfor blev han nedſtødt af Himmelen i

Selvedes Afgrund med alt ſit Selſkab .

Diſcipelen. Svor længe var han i ģimmelen efter

han blev ſkabt ?

Meſteren. Ikke længere end en balo Iime.

Diſcipelen. Hvorfore ſkabte da Gud hannemi efterði

han vidſte vel, at han ſkulde blive faa hovmodig, og ſiden ud:

ftedes af simmelen og ned i Belvedes afgrund til evig Iið ?

Meſteren. Det gjorde Gud derfore , at han vilde

ftyrke de udvalgte Engle deres Iro ; thi den Tid at Djevelen

blev udſtødt, da bleve de andre Engle meget ſtærkere i Iro

og Kjærlighed til Gud , ſaa at de ikke kunde vige fra Guds

Kjærlighed.

Diſcipelen. Hvorledes gik det til ?

Meſter en. Førend Lucifer og hans Selſkab blev ud:

ftost, da vidſte de gode Engie intet af Belvedé at ſige ; men

der de faae den ſtore Jammer og Nød , ſom Djevelen og al

hans Selſkab var kommen udi af Guis Vrede og Kraft , og

erkjendte , hvor vel han gjorde mod dem , at han ſaa naades

>
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meo

lig havde bevaret bem , at de vare ikke faldne med Djevelen,

da begyndte de ſtrar at love og priſe Guds Naade og Barms

hjertighed , ſom han havde beteet bem.

Diſcipelen . vor er Selvede ?

Meſteren. Selvede, der Skriften taler om , er ved

en Ende af Jorden , ſom Gud havde der ſaa beſkikket og ors

dineret ; og der er ſaa ſtort Mørke, Jaage og adſkillig Grums

bed , at aldrig noget levendes Menneſke kan komme hid.

Diſcipelen. vorledes er Belvede ftabt ?

Merteren. Selvede er oventil fnever og eng ,

indenudi er det ſaa ſtort og við , at ingen Menneſke det bee

frivé eller begribe kan , uden Gud allene , og laa bundonb,

at mange hundrede tuſinde Sjæle falde derudi, og kunde dog

aldrig komme eller naae til Grunde derudi. ”

Dette er det 4de Vert (Sibylla , St. Peders Reiſe,

og stiemt og alvor vare de tre andre) , Tom Reſcriptet

hos Fogtman af 27de September 1726 forbyder at ſælges i

Nordlandene , Finmarken og Trondhjems Umt , ſom noget

forargeligt Sant.

Vi gaae nu til den vidtløftige og ſtørre Cucibarius, der,

ſom ſagt, er trykt hos Gotfred af Ghemen 1510 , og udgjør

5] Urt i liden Octav.

Foran ftage nogle Rim , hvoraf Slutningen (yber Taxi

ledes :

Belle I Bogens Nafin wede,

Lucidarius ſcal hon bedæ

Fortii yon liuſer og gjør got Skeet

af mange Iing ther weret harve:

Dc ere oc worde fcal.

Heri læſes mangfoldige Iing , ſom der ikke ftaner et Oro

af i den forkortede udgave. per handles i den 2den Bog

om Meſſen , Meſſepræſternes Dragt og denne Dragts Betyd
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ning , om Prim , Ron , og al anden catholft Meſſelæsning,

og bore canonica med deres udtydning.

Jillige forefinder man her ſom en Qvinteflents af Mid :

delalderens geographiſte , phyſiſke og naturhiſtoriſke Runde

fraber.

Et Stykte angaaende Meffelæsningen kan anføres til

Prøve :

Diſcipele 1. Meden I have ſagt mig af Otteſang,

figer mig , hvo Te Deum gjorde ?

Meſteren. Det ſkrives , at den ime St. #mbro:

fius havde vendt St. Auguſtinum til Iroen med fin Prædis

ken, da gjorde de baade Te Deum og ſjunge den Guð til loo .

Diſcipelen. Kjære Mefter ! tyder Te Deum paa

vort Maal for alle Mænds Nytte ! fordi Dänge læſte bannem

des heller , at de underſtode hvad det var de læfte.

Meſteren. Det er ondt at gjøre , fordi det falder ej

ſaa paa vort Maal ſom paa Latine , fordi bør mig at tyde

hannem ſaaſom bequemmer beſt paa vort Maal og fejreft er

at høre.

Diſcipelen. Sig da fjære Mefter !

Meſteren. " Wi loffue teg then alswolende Gudh

oc wii kennes teg wor Herre at were all Iordrig bæder teg

thw ther Gud Fader er i Vemmerig ., Ude Engle , alle Hels

gen oc alt Hemmeriges Herſcap lower teg oc lade aldrii aff

at spæ thit loff.” 0.1. 0 .

Endnu et Stytte af geographift Indhold :

Diſcipelen. Sig mig nu af den anden Del af

Berben !

Meſtere u. Den Del heder Europia. Deri er al

Romerrige , ſom er Wallant, Frankerige , Sydftland , Ens

geland , Skotland. Det er aller veſterſte i Verden , og nor:

beſt i det land er en Stad , ſom i 40 Dage om Vinteren als

drig kommer Dag. I den Del af Berden er og Danmark,
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t

det Rige , ſom Danmark heder , er det befte Ridderfkað

og det ſtørſte under Solen er , om de vilde vil holde tils

ſammen ; der er og de ædleſte Fruer og de fkjønneſte med

deres Sæder , ſom i al Verden findes . Dernæſt ligger Norie

og Sverie 0. l. o.

Denne overdrevne Rob over Danmark , forſtaaer det ſig

felo , er et tillæg af Overſætteren ; thi Overſættelſe er Bos

gen. Den tydſke Original findes der adſkillige udgaver ans

ineldte af i Panzers Annalen der ålteren teutſchen

Litteratur , og han karakteriſerer Bogen ſaaledes p. 120 :

" Es iſt ſolches eigentlich ein , nach damaliger Mode geforms

tes Lehrbuch der Jugend , oder eine unterredung eines Lehs

ters mit ſeinem Schüler , der ihm allerren Fragen aus der

Theologie , Uſtronomie, Phyſik, Geographie u. d . vorleget,

die ihmi jener , wie leicht zu erachten , oft auf die elendeſte

und låcherlichſte Art beantwortet.”

Bogens theologiſte Del eller hele den korte Lucidarius

fkriver ſig forreſten fra og er ſom udtog af et latinſk Middel

alderens Product , der under Titel af Elucidarium er veda

trykt nogle udgaver af Anselmi Archiepiscopi Can

tuarienſis (+ 1109) Opera , f. Er. den Pariſer 1675 Folio.

conf. Muſeum für altdeutſche litteratur i Band.

pag. 583. Note 32.

Dgfaa Islænderne have deres lucidarius , og det højt

oppe i Tiden. I to gamle defecte Membraner i Qvart blandt

Magnæi Manuſcripter, No. 674a og 675, læſes dette fordum

ſaa almenyndede Skrift paa Islandſk. Bed at ſammenligne

Denne Lucidarius med Elucidarium ſive Dialogus S1 in

mam totius Theologiæ chriſtian è complectens i

Anſelmi Opera edit. Gerberonis. Paris 1675. pag 457 ſeqv. fin :

der jeg, at den vel er noget kortere end den latinſke Original,

men ſtemmer dog med ſamme langt mere overens end nogen

af de to danſke udgaver.
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Et Sted til Prøve paa ligheden mellem den latinſte og

islandſke lucidarius. Cap. 24 lib. I. hoß Gerberon pag.

465 heder det :

Diſcip. Quoties apparuit Chriſtus poft reſurrectionem ?

Magiſter. Duodecies. Primo die octies : I) Foſeph

ab Arimathia in carcere , in quo pofitus erat , eo quod eum ſepe.

lierat, ut, fcripta Nicodemi declarant. 2) Matri fuæ , ut Sedu

lius manifeſtat. 3) Maria Magdalene , ut Marcus afferit. 4)

Duabus mulieribus e fepulchro revertentibus. 5) Jacobo , ut

Paulus teftatur, qui fe in ſexta feria devoverat non manducatu

rum donec videret Cbriftum vivum. 6) Petro , ut Lucas narrat,

qui propter negationem ub aliis ſegregatus in fletibus permanebat.

7) Duobus diſcipulis in Emaus , ut iidem Lucas refert. 8) Onze

nibus , januis claufis , ut Johannes deſcribit. 9) in Octavo die ,

quando eum Thomas palpavit. 10) ad mare Tiberiadis . II)

in monte Galilææ, 12) recumbentibus undecim diſcipulis ap

paruit.

Dette heder ſaaledes i Coder 675 :

Diſcip. Sve oft vitradez Jeſus ?

Mag. Tolf Sinnum. Utta Sinum vittradbez han

thegar hinn fyrſta Dag . Fyrir Joſeph ab Arimathia er i

myrkva Stofo var ſettr, fyrir thi er han jardadhe likam Ieſu ,

ſem Rit Nikodemus fEyra . Unnat Sinni vittradez han Mæydur

finni, fem Sedulius Cæghir. ' Ihridia Sinni Mariu Magda:

Lene , ſem Markus ſkyrir . Fiordha Sinni tveim Konom et

fra Grøf hans gengo , ſem Mattheus vattar. Fimta Degi

Sakobe er a Pislar Degi hans for at han myndi eigi eta Re

drekka adr en han ſiei Kriſt lifanda , fem Pal Puſtole vattar .

Setty Sinni vittraddiz han Petre Poſtola , ſem Lukas Tynir

er ffildr var fra odrum færiſveinum oc gret that er han nitti

Chrifti. Siaunda Sinni vittradiz tveim agætom monnom ,

rem en ſegir Lukas , theim er foro i ſaſtala Emaus. Utta
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Sinni ollom læreſveinum ſaman at Uptni, 'at Yocnom Dyrum

Tem Johannes bobar. Niunda Sinni tha er Thomas threis

fade um Sar hans viku tho Sidar. Jiunda Sinni ſiau læris

Tveinom vid Galilea Sæ. Ellefta Sinni a Galilea Fiali

elifa Poſtolum tha er han ſteig til Himmins.

(No. 12 er glemt. )

For den ghemenfte udgaves ſtore Sjeldenheds Skyro

fortjener endnu et Par Steder at anføres :

Paa 4de Blads iſte Side forekommer det udtryk de " vis

Teſte Meſtere i Paris ere ” , ſom vidner om det ſtore Rygte,

ſom gik ligefra 12te Seculum af om Paris , ſom al Viden .

ftabeligheds Sæde .

Paa 248e Blad : " Rain fik faa ftor Uwend til Ubel , at

en Dag , ſom the vore gangne a Marken bode , tha drap han

hannum.

Diſcip. Heffnebe wor Herre thet fare ?

Me ft. Ja ſo fare , at han forbannet hannum oc Jor:

den tha annet Siinne, oc gaff hannum covetſkeldele til thet

at man ſcule kenne hannum fra annet Folk.

Diſcip. Þvat hafde Adam tha at gøre oc Eva ?

meſt. Fran thet ftede tha ſørgede the faa oc græde i

hundrede Wiinther ath the wilde aldri fammenkomme foren

wors Herres Engle bød them thet. Dc tha finge the en

Søn hede Seth og af hans Slect føddes Ieſus Chriſtus, fordi

han vilde ei føddes af Manddrapers Slecth.

Mod Slutningen af Bogen be Erives Selvedes Pine

faaledes :

Belvede have the fivhande Piine. Førſt ær yrers

vættis Hede. Annet ær yvervettis Kuld. Srebie , fao

mogit Mørê , at the mu træve thet met Henderne. Fierde,

then Grad , ſom aldri endes. Fumte , at the gniſte meth

1



298

Jhenner for thet ywerwettis We. Siethe er Orme , ſom

them eder bode innen oc uden. Sivende ſo goerwættis ont

Døn , at thet gider enthet Jorderiges Menniſte told oc wide

Jal af uden the ther dømde ere thertil.

Diſcip . Drøves the en meget i Himmerige theraf at

the ſee them i Helvede were i then ønckelige Pine ?

Meſt. Ey mere en wii ſee Fiiſke ligge i et Watn ,

men the gledes mere , at the ſculle ey tid fielffue komme.

Poftfcript. Naar Syv i fin danfte Bograde ( ft .),

hvoraf Sandvig i de fubmfte Samlinger leverte Extract,

figer , at den forkortede Lucidarius er paa Rim , er det , ſom

vi har feet , en lapſus memoriæ .

b) Sibyllæ Spaadom .

Den udførlige Iitet af denne Ulmuesbog er : Sybillo

Spaadom og Bong Salomons Visdom , om hvis Unders

ligt fordum ſkeet er , og hvad free ſkal for den yderſte

Dag Irykt i dette Xar. 2 ark i Octav.

Bogen begynder med fortælling om Lucifers og hans

Anhange fald , og om menneſkenes Skabelſe , ſom fulde

erſtatte det Iab af Indvaanere , ſom Himlen ved hines Dps

fætfighed havde lidt ; om Syndefaldet; om en Gren , ſom

Udams Søn hentede af Paradis for dermed at helbrede fin

ſyge Fader. Den Gren blev plantet paa Adams Grav , og

vorte op til det blev et ſtort Ira . Det Iræ blev fældet og

fulde bave været brugt til Salomons Tempel ; men Ingen

tunde faae det til at paſſe , og man lagde det over en Bæk.

Saa beder det :

Da levede en Qvinde , ſom kunde ſpaae,

Med ſtor Bisdom begavet ogſaa ;

Sybilla det var hendes Navn ;

Sud var med bende , ſom gik af Sagita
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Bun kunde paa pimmelens Tegn Tee

Svad for den yderſte Dag ſkal free,

Dg hvad tildrages i mange Har ;

Det var af Gud hende aabenbart.

Samme Qvinde var ſkjøn og rig,

Hun havde en Fod , var underlig i

Den var ſkabt ſom en Gaaſefod,

Derved bluedes den Qvinde god.

Hun og Kong Salomon ſkulde over Bækken , ſom Adams

Iræ laae over. Şun af ærbødighed gik ikke over Iræet,

men vadede over , ſaaſom hun læſte i Stjernerne , at det var

det Iræ Chriſtus ſkulde hænge paa og ſtrar forvandledes

hendes Gaaſefod til en ordentlig Mennefkefod. Foruden

om Chriſti Komme i Kjøbet ſpaaer hun nu om Antichriften

og Kjættere , om Paver og Cardinaler , Kejſere og Konger,

om alle Stænders ugudelighed 03 Overdaadighed ; om Peft,

Krig , Dyrtid og anden Elendighed ; om alle de Tegn , ſom

ftal gaae for den yöerſte Dag , hvoriblandt er , at Enot og

Elias ftar komme ned fra Himmelen for at prædike for Chris

ftenheden. Tilſidſt kommer Chriſtus og holder Dom i Joſas

phats Dar.

Blandt Spaadommene er ' en ſaare mærkelig , da den

ſaa meget bidrog til at beſtyrke almuens Fordom om denne

Bogs høje Bærb og guddommelige Inſpiration . Det beder :

Et l og et f ftal grummelig krige

Mere end 7 Uar om det romerſke Rige.

Dette , ſom handler om Striden imellem Ludvig af Bayren

og Friderit af Øſterrig , hentydede man paa Kongerne af

Preuſſen og Frankerig, og fik ſaaledes en uimodſigelig Spaa:

dom om Syvaårskrigen der ud af.

Bogen var nu engang for orde , og da det kom dertil,

at vi i Varetallet ſkrev det hellige myſtifte Syotal trende

Gange , og ydermere bapde det 40e Syvtal i Kongens Naon ,
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og man begyndte at frygte for Verdens Undergang, faa tyede

marge Ulmuesfolk til deres Sybilla , for nærmere at faac

Underretning om de Segn, ſom ſkal gade umiddelbar for den

yderſte Dag . Diſſe ere :

Den førſte Dag , ffal 3 forſtaae,

ut Bandet over al Verden ſkal gaae ,

Fyrgetyve Favne højt det Band

Skal gaae over de højeſte Bjerge og land ,

Den anden Dag forſvinder det igjen

Formindſkes og forſvinder hen.

Den tredie Dag lader høre ſig

Verdens Creature jammerlig

Med Skrigen og Raaben førgelig

Med beſynderlig Røſt hver for ſig .

Den fjerde Dag brænder vandet i lue.

Den femte gaaet blodig Sved af Græs og Sue.

Den ſjette Dag falder ned i Grund

Ur Bygning udi ſamme Stund. 20. 2C.

Saaledes gaaer det fort i hele 15 Dage, indtil det omſider er

rent forbi med den gamle Verdeli , og en ny Himmel og en

ny Jord er kommen iſteden .

Det er de ſamme Iegn , ſom ſtaae i ør. Mikkels Joille

fru Mariæ Roſenkrants, og man har ogſaa en egen liden

Bog derom , med Jitel : Sære begynnes the fæmthen

Teghn føren wor Serres ftrenge Dom (call komme.

trykt i Købenbaffn bos Gotfred af Ghenen . Anno 1509.

I2Mo.

Den tydſte Original tit diffe femten Tegn findes afs

trykt i Wiedeburgs Nachricht von alten teutſchen poetiſchen

Manuſcripten pag. 46 og 139.

I den danſke Boglade i Subms Samlinger har

Syv anmærket , at Sibyllæ Spaadom er udſat af Iyof
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paa Danft af Mikkel Pederſen S. og prentet i Helſingør af

Peder Hveen 1605. § Hielmſtjernes Catalog forekomme uds,

gaver af 1662 og 1703.

Den tydte Original er upaatvivlelig den , hvoraf en

udgave i Nürnberg 1507 i Octav forekommer i Panzers a na

nalen der å ltern deutſchen litteratur pag. 404.

conf. Docens Miſcellaneen zur Serdichte der deuts

fchen litteratur i B. pag . 94.

Fundamentet til den tydffe Iractat er en latinfe uf

handling , ſom man tilægger Beda , og ſom ogſaa findes

trykt foran i Gauæi udgave af Oracula Sibyllina. Am.

ftelodamni 1689.

Foruden hin tydſte rimede Sybilla , hvoraf den førſte

udgave , ſom ſagt , var i Nürnberg 1507 , haves paa tydfe

ogſaa en proſaiff Sibyua , der er langt vidtløftigere end den

poetiſte. Dens Iitel ſtaaer hos Gorres pag. 238 ſaaledes :

Zwölf Sybillen Weisſagungen , viel wunderbarer 31 :

kunft , vom Anfang bis zum Ende der Welt beraging.

Auch der Königin von Saba dem König Salomon ges

thane Prophezegung. Wie auch merklicher zukunftigec

Dinge von St. Birgitten , Cyrillo , methodio , Joa:

chimo, Bruder Reinhard, Johannes Lichtenberger, und

Bruder Jakob aus Siſpanien beſchrieben . Aufs neue

wieder gedrudt. Cdün und Nürnberg.

Ban giver en kort Notite om Bogen , og anfører til

Prøve det Sted om at Antichriſten kommer " zu der Zeit , ſo

ein fremder Kaiſer Gewalt über Rom gewinnt, der ſich nicht

einen römiſchen Kaiſer ſchreibt, und dennoch ein Chriſt iſt."

Denne tydſke proſaiſte Sybilla har man paa Svenſt,

og blev den efter et Exemplar , jom var trykt 1565 i for.

1
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fpenftet af Magnus Andreæ , Paſtor til Wallentun , og trykt

i Stotholm 1659 ſamt 1671. 47 art i Octav * ).

Saaledes veed altſaa menige Mand i Sverrig ved Hjelp

af deres tolv Sybiller langt bedre Beſked om hvad der ftal

hændes , end den danſke almue , ſom har kun een Sybilla at

tye til, at ſige trykt. Ihi ved traditio oralis har de en ſtørre .

(vid. De lærde Efterr. for 1804. No. 50 pag . 796.)

Forreſten forbyder Reſcriptet af 27de September 1726 ,

at Sybillæ Spaadomme , ligeſaa lidt ſom skjemt og als

por , maa forhandles i Nordlandene , finmarken ogi Irond

biems Umt.

c) Præftepinen.

Denne Bog har egentlig Iitel af aandelig Spørgs

maals bog , og i en vis Henſeende har den ikke ringe ligs

hed med de ovenfor S. 285 omtalte underlige Spørg &

maale. Kun at denne er af langt ſtørre Omfang og Ind

holdet aldeles bibelft. Hine Spørgsmaale vare tildels me:

get verdslige , og de manglede den Nimbus af sellighed ,

Tom præſtepinen omgibes af.

For at give et tydeligt og adæquat Begreb om Be:

ftaffenheden af den Bog , ſom her ſkal handles om , veed jeg

ikke bedre end at hidſætte den anecdote , ſom forekommer i de

foran recenſerede Ire Ⓡundrede Hiſtorier ell. Johan

Pauli's Skjemt og alvor. Den lyder ſaaledes : " En

Bonde , ret en grov Snold , navnlig Hans Werner , kunde

læſe ; han kunde næſten den ganſke Bibel udenad , og hvor.

han kom faa disputerede han med Præfterne, ſpørgende dem :

Hvor ſtaaer det eller det i Bibelen ? En Gang kom han til

Den korte Sybilæ Spaabom paa Rim habes oglaa i

Sverrig. Doctor Zetterftrøm i Upſala ejer et Exemplar

beraf trykt i Linköping 1675
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Stutgarten , Fyrften af Würtenberg tilhørende. Doctores

kjendte ham godt , da han ofte havde været hos dem. Fyra

ſten vilde og engang høre hannem , og bad ham til Gjæſt.

Svad de færde da ſpurgde ham om i Bibelen , det vidſte han

at give god Befted paa , paa at Fyrften havde ſin Lyft deraf.

Hans Werner ſagde til Fyrften : Naadige Herrel veed I vel,

hvor ftor Gud er ? Fyrſten ſvarede : Hoo kan ſige det ?

Bonden ſagde : Han er ſaa ſtor , Tom Propheten ſiger , at

Himmelen er hans Sæde og Jorden hans Fodflammel , og

rækker med ſine Arme fra et Sted til det andet. Raader nu

pel, Herre ! hvor meget klæde maa han have til en kjorte ! }

Fyrſten ſvarede : det veed jeg ikke. Bonden ſagde : han bes

bøver ikke mere end jeg behøver ; thi han ſiger : hvad I gjøre

et armt Menneſke i mit Naon , det gjøre I mod mig . Ders

for , om I giver mig en ſjortel , da giver I Guð den.

Fyrſten ſvarede : derſom Du om Midfafte er der , naar jeg

klæder mine Hofſinder , ſaa vil jeg og give Dig en Kjortel .

Hans Werner forlov itke Iiden , men gjorde ſig rede , kom

atter til Fyrſtens şof, og fik en Kjortel . ”

Saa bibelfaſt ſom vi her Tee Sans Werner var , kunde

vor Bog gjerne været døbt med den Iitel : Sans Werners

Spørgsmaalsbog. Her følger dens egentlige Iitel : kn

liden aandelig Spørgemaalebog , fammendragen af den

bellige Skrift, udi bvilken ere forfattede de allerlyſtigſte

Spørgsmeal med deres dertil beſkikkede Gjenivat , om

Gud , om Verdens Skabelſe , om Englene , oin Djæv:

lenc , menneſkene , og om alle andre Creature og Jor:

dens Væxt. Enfoldige folk og Ungdommen ganſke fora

nødert , nyetig og løftig ar læſe. Veð midi a elem

Barent , Sofprædikant til Thonna og Obroruff. Og

nu nyligen fordanſker af Salffu ord Gunnerſon ,

gæſemeſter udi Oslo. Prentet i Roſtock hos Stephan Møla

mand. Anno 1602. 150 Blade i Octao.



304

under den her anførte Iitel er Bogen fra Iið til Iid

prentet i det mindſte 5 Gange i Kjøbenhavn , nemlig Yar

1605, 1016 ell. 1626, 1737, 1748, 1752, og udentvil oftere .

Bed de ſeneſte af diſſe udgaver er paa et Forfatningsblad an

bragt ſom en Smutstitel det Ord p. Pine , hvilket man læ

ſer Præſtepine , og i daglig Iale fører den intet andet

Navna

Overſætteren har dediceret ſit Urbejde til Peder Iffuer:

føn til Frigø , Befalingemand paa Brunland og Numedal,

og hans Frue Fru Margrete Brejde. I de nyere udgaver

mangler baade denne Dedicats og tillige Uutors, Mich . Sares,

til Bertug Friderich af Sachſen. Ogſaa har man efterladt at

aftrykke et latinſt Vers , ſom Gunnerſen har ſat foran til

Læſeren , hvori bet blandt andet heder :

Eruta de ſacris ænigmata facra libellis ,

Crede mihi , fecum commoda multa ferunt ,

Ingeniamque acuunt , arcanaque multa recludunt ,

Oblectant animos , erudiuntqve pios.

Fontibus e facris congesſit talin Saxo ,

Lingva que ſtudni reddere Norvegica.

Følgende maa tjene til Prøve paa diſſe aandelige "Cade

ber", Tom Gunnerſøn karder dem :

Spørg 8 m. Hvad er Guð umueligt ?

Svar. Ut lyve. Efterdi han er ſelo Sandhed , liges

ſom den Epiſtel til de Hebreer i det 6te Capitel vibner.

Spørg8 m . Svor bliver Gud kaldet en Pottemager ?

Sv. 98 Efaiam i det 64de Capitel. Vi ere Leer,

Du eft vor Pottemager , og vi ere alle Dine Hænders Gjers

ninger.

Spørg 8 m . Hvilken Gjerning haver , koftet Sub

met 2
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Sv. Menneſkenes Gjenløsning. Ihi al Sfabetiens

Gjerning koſtede Guð ikke mere end et Ord. Genef. Cap I.

Men Menneſkens Gjeniøsning koſtede ham ſin allerkjæreſte

øn . Joh. III. I. 1 Petr. l. Rom. VI.

Spørg'8 m. Hvilken er den konfteligſte Billedſnider 2

Gud Vor Herre. Thi han haver af et Rifben

gjort den allerdejligſte Qvindesbillede , hvis lige ikke haver

været paa Jorden. Geneſ. 2.

Spørg 8 m. Hvilket Barn er ældre end fin Moder ?

Sv. Chriſtus , Guds evige Søn , født et ſandt Men= '

aeffe af Jomfru Maria. Mich. V. Pſalm. II .

SO.

Spørg 6 m. Svor længe ſkal Verden ſtaae ?

So. Ser tuſinde Uar. Ihi ſaa haver Elias , en yp

perlig jøde , ſpaaet. Ser tuſinde Har ſkal Verben ftaar,

og fiven opbrændes. 2000 dār øde. 2000 Lar Loven. 2000

Har Mesſiæ Iid. Men for Verdens Synders Skyro , ſom

ere ſtore , ftal der fattes mange Aar , ligeſom Chriſtus og

ſelo ſiger : For de udvalgtes Skyld ſkulle diſſe Dage forkor:

tes . Matth . XXIV , 22. Og efterdi de ſer tuſinde Har ikke

kulle aldeles opfyldes, men vi nu allerede ere komne over det

ſidſte halve Iuſinde , ſaa er det derfor viſt, at den yderſte

Dag ikke er langt borte , og at Verdens Ende er nær for

Dørren

d ) Dødedansſen .
!

Døden gjør Ende paa Ulting 3 faa være da dette den

ſidſte Rubrit i Bogen.

Som den allerſtørſte Del af den Litteratur, vi har myne

ſtret , har fin Oprindelſe fra Middelalderen , faaledes ogſaa

Dødedandſen . Da hine vore Forfædre meget morede ſig deb

bizarre Ideeforbindelſer , maatte Kontraſten imellem to ſaa

20
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modſatte Handlinger , ſom at dandre og at døe , færdeles

finde Bifald . Den blev da et Vehifel for Spøg og Alvor,

Satire og Andagt , hvoraf der var et underligt Birvar i des

res øjerner. Den Erfaring, " alt Kjød er Hø" eller vorag's

" Mors æqvo pulfut pede pauperum tabernas , regumqve turres "

laae til Grund i deres Foreſtilling, og ſaa malede de da paa

Papir og paa Vægge , i Kirker og i Kloftere , hvorlunde

Døden dan oſer af med Pave og Rejſer ſaavelſom med Bons

den , med Oldingen ſaavelſom med Barnet , der ligger ved

Moderens Bryſt.

Her agte vi ikke at gaae ind i dybe underſøgelſer om,

af hvor mange Digtere dette Emne i er bleven behandlet,

eller paa hvor mange Steder man finder diſſe Dødedansmale

ninger. Derom er at læſe i P. C. Hilſchers 1705 i Dresden

udkomne Befd reibung des ſogenannten Jodtens

tang's , i Sal. van Ruſtings i Nürnberg 1736 af I. S.

Meintel udgivne Sch a uprag des Dodes , og endelig ogs

ſaa i Martons Hiſtory of english Poetry II. 54. Man

holder ſig her blot til de paa Danft udkomne Bearbejdelſer,

der ere at anſee Tom Copier af Malerierne i St. Mariæ Kirke

i lůbec . Denne lůbedſte Dødedands er førſt malet i bes

meldte Kirke i Aaret 1463 med tilføjede plattydſke Vers ;

ſiden er Malningen i Tenere Iider bleven forfriſket to tre

Gange. 1701, da det ſidſte Gang ſkete , bleo , iſtedenfor de

gamle plattydſke Rim , ſatte nogle højtydfke , forfattede af

Nathanael Schlot. ( conf. 6 růndliche Nachricht von

der Stadt Eů bec. 2te Aufl. Lübeck 1742 , og Sub16

i Kobber ftukne udgave af Dødedandren) .

Paa Danft haves tre forſkjellige udgaver af Dødedands

fen. Af den äldfte , deftoværre , kun et Fragment , uden

Hoved og Hale. Dette er paa det kongelige Bibliothek , og

udgaven menes at høre til Iidsrummet imellem 1530 og 1540.

Den har en hel Del , ikke ilde tegnede , Iræſnitsfigurer,
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I Begyndelſen af Bogen foreſtilles Døden i en Bentaba

Skikkelſe , mejende med fin Lee , og talende til Paden :

" Hr. Pave ! følg nu ſnarligen med !

Du holder paa Jorden det højeſte Sted ;

En Vicarius Chriſti , du højeſte Prælat !

Dands du herfore efter din Stat."

Fra ham kommer Døden , efter den Tids Rangforordning,

til Kejſeren , ſom jamrer fig :

" Om alle Doctores af Grækeland

Vare hos mig at beſkue mit Band,

Dg kunde jeg æde en Upothek op,

Det hjelper dog intet min ſøge Krop." O.R.O.

Biſkoppen ſiger :

"Pax Domini og hans ſtore Miftung

Være med os i denne Stund !

Jeg kan af min Nature forfaré,

Mit liv vil ikke længe , vare."

Sanniken , da Døden melßer fig , udbryder :

" Eja ! Eja ! mig fattige Mand !

Skal jeg nu vanke i fremmede land !

Hertil haver jeg havt ſtor Magt ;

Paa Døden havde jeg liden Agt.

Maatte jeg leve nogen Stund,

Da blev jeg ſnart Prælate i Lund."

Da Døden fordrer Ridderen op til Dands , ſvarer han :

" Hjelp Ridder St. Jørgen ! mig monne ſaa ſvime,

Aldrig havde jeg en værre Iime.

I denne Nat vaagede jeg faa længe,

Iil tongelig Majeſtæt vilde tilſenger

20 *
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og holdt Hans Naade med lang Sna!

at jeg kunde fortjene megen Iak.

Nu føler jeg den bittre Dod ;

D Gud ! hielp mig i denne Nød ! "

Iil Studenten lyde Ordene ſaaredes :

" Hr. Domine Baccalauree ! jeg ſiger ſaa,

Du ftalt ikke længer til Studium gaae,

Du ſkalt alt for den retviſe Dom ,

Havde du end ſtuderet i Rom .”

Iil Bonden :

" Iidike Bonde ! kom med en faſt !

Svem jeg faaer fat , den holder jeg faft." o . 1. D.

Bonden ſvarer :

“ Eja ! Guds blaam ! kar jeg nu døe !.

Jeg aģted end at høſte baade Koro og ø,

De Fiden deraf at gjøre mig Gaon ;

Somt vil jeg fælge i Kjøbenhavn ." 0.1.0.

Døden til Rytteren :

" Du Rytter woldeſt gerne Juncker heten,

Dang obrt , laet di nicht vordreten !

I denne Dag vil jeg fegte med dig ;

Du flaaes til Ridder , om du ſlaar mig." O. P. O.

Jeg udſkrev ſaa meget af denne gamle Dødedanos : udgave

formedelſt dens Sjeldenhed ; jeg tvivler påa , der er flere

Exemplarer til end det omtalte ufuldſtændige. Deſto kortere

kan jeg fatte mig ved de nyere udgaver , hvoraf ben ene har

følgende Sitel : Den Lübecffe Dødning : Danrs , rom er

at ree afmalet udi St Mariæ Kirke i libedt , de lyſt:

bavende til fornøjelſe og for ſin mærkværdigheds fyld
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efter Begjæring udi danſke Him overſat af Lydert søyer.

Kjøbenhavn , trykt hos Ernſt Kenrich Berling . 1738. i Art

i Octav.

Det er da den ovennævnte Nathanael Schlotts Vers,

Tom Lydert Højer her har overſat , og hvoraf det ikke lønner

Umagen at udfkrive mere end een enefte Dands, fom kan være

den med lægen.

Døden til lægen :

" Betragt dig ikkun ſelv , og ei dit Sygdomsglas,

Ihi ligeſom et Glas gaaer af et Stød i Qvas ;

Saa er dit legem og , naar Døden det vil faaren

Hvad findes da af begges ikkun Skaare."

Lægen :

" Forlader mig min konſt , ja faa tilftager jeg vel,

Ut mellem Glas og mig ej findes kan forffjel.

I Brødre Tøge fejl i Hauger , Dare , og kunde,

Recept mod Dødens Vold I den ei finde kunder "

Driginalen.

Der Job zum Urzte :

Belchaue dich nur felbft , und nicht dein Krankenglae,

Du biſt dein Cörper nach To dauerhaft als das.

Ein Sto zerbricht das Glas , der Menſch zerfält im

Sterben,

Was findet man hernach von beyden ? Nichts als Scherben.

Der Urzt zum Tode :

Berråſt mich meine Künſt, alsdenn gefteh ich frem ,

Das zwiſchen Glas und Menſch kein Unterſcheid nicht Ten .

Ihr Brüder ſucht umſonſt in Gårten, Ihålern, Gründen ,

Hm für die lente Roth ein Recipe zu finden .
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Den tredie danſke udgave er mere original end nogen af

de foregaaende, det er en fri Bearbejdelſe og utvidelſe af

Døbebandsforeſtillingerne ; de dandrende perſoners Antal et

bleven forøget , og' deres Klædedragt titſkaaren efter nyeſte

Snit ; Døden foreſtilles vel altid ſom den fræmmende Ben:

rad , men dog har han undertiden pudſerlige Uttributa og

der er variation i Maaden han forretter fin Function paa.

Denne ad captum vulgi ret godt indrettede hvað ſkal jeg

talde den Morffabs: eller andagtsbog, har følgende Titel :

Det menneſkelige Livs Flugt, eller Dødedands, hvorudi

ved tydelige foreſtillinger og undervisningsvers viſes ,

hvorledes at Døden, uden perſons Anſeelie, dandſer af

med enhver , endog ofte uformodentlig , fra Verden til

Evigbeden afbildet ved lærerige stykker (i Iræſnit) og

Samtaler imellem Døden og perſonerne. Forlagt og

beſørget til fine gandsmænds Hytte og fornøjelſe af

Thomas Larſen Borup. Kjøbenbavn 1762 , trykt og

findes vilkjøbs bos T. L. Dorup 10 Art 4to.

Foran ftaaer en Fortale , underfkrevden af bemeldte I.

L. Borup , ſom dog nok ligeſaa lidet er Uutor dertil , ſom

Mad. Godiche til de Dedicationer og Fortaler, hvormed hun

fordum udſtyrede fine Forlagsſkrifter . I denne fortale, der,

ligeſom hele Bogen , er paa Rim , erindreß om det menneffet

lige Gemyt :

" Det før af Billeder og fandfelige Sager

End af fornuftens Grund den Eftertanke tager

Ut hade Synd og Ondt , og gjøre hvad er Godt ;

Ihi med fornuftigſt Grund det ofte driver Spot.

" En Apotheker maa jo pitlerne forgorde,

Om man hans lægedom for Skarn ej fral beffylbe ;

Dg dette Grunden er , hvi Sædelærerne

Bed Fandſelige Sing fremſtille Dyderne.
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FOm Dødens Voldſomhed og morderſte Bedrifter

Har baade Frankerig og Ind fi land fremviſt Skrifter,

Som alle ſigte til Dpbyggelſe og Gavn,

Dg har af Dødedands bekommet deres Navn.

Feg , kjære læſere ! har ogſaa havt for Die

Bed dette lidet Verk , at gavne og fornøje ;

Vi ingen Dødedands , Taavidt mig er bekjendt,

I vores danſke Sprog har forhen havt paa Prent."

Uf det foregaaende har læſeren feet , at vi havde to for en,

og at Borup, eller, rettere ſagt, Prahl, der har laant Bos

rup fin Pen , og ifølge Secretair Ekkards Efterretning i

Fortalen foran Doerſættelſen af Schummels lille Vola

taire er den ſande Autor til Dexten i denne udgave af

Dødedandſen . Soad Træſnitsfigurerne derimod angaaer, ſom

er faa væſentlig en Del af Bogen , dem er Borup not ſels

Meſter af. I Fortalen heder det :

De Foreſtillinger , ſom læſeren her finder,

Enhver udi ſin Stand om Dødens Inkomſt minder ,

Jeg dem møjſommelig i Iræ udgravet bar,

Naar mig en Iimes Iid fra andet øvrig var.

.
Iil Slutning erklærer han uden Forbeholdenhed , at han

ikke tænker til at indlægge ſig nogen were ved dette foreta:

gende , men at det blot er den kjære Skilling og ſtærk af:

fætning det er ham om at gjøre :

" Naar det af almuen almindelig begjæres,

Saa er jeg vel tilfreds , og Undre unde vil

Den høje resdamp, og hvad de ſigte til." 0. l. p.

Priſen , ſom var to Mark , og den for Almuen ubequemme

Quartformat har dog nok gjort , at Bonden ikke meget hyp

pig har anſkaffet ſig Bogen..
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Den førſte Figur med tilhørende Iert er af de Jillæg,

ſom udmærke denne udgave fra de ældre ; det kaldes Død:

ningemuſik, og foreſtiller , at 5 Benrade opføre en Concert :

" Paa Klokken klingrer en ; en ſtryger flink paa Bas ;

I Valthorn blaſer en , og viſer Iimeglas ;

Ens Gaver lyſtelig vi her paa Fløjten hører ;

En anden Spillemand fin Iromme hurtig rører."

Juriſten forekom ikke heller i de forrige udgaver. Han ſees

her pag. 30 i pyntelig Dragt, med Kaarde, Chapeau-bas og

Kappe pai, Alongeparyk paa yovedet, en Rolle Ucker i Bar.

men og lovbogen i Haanden.

Døden ſiger til ham :

" Du din Lovkyndighed mod mig ſkal ej anvende,

Jeg har hver Levedag jo givet dig titfjende,

Og det formaliter , at du kun var ſom Hø,

Og at det var uviſt, hvad Iid du ſkulle døe.

Ej en Exception af dig bør blive nævnet ;

Thi jeg lovformelig dig har til Graven ftævnet.

Fly hid Lopbøgerne , du finder derudi

Ei en Artikel , ſom dig kan fra Døden ie. ”

S. 62 Døden til Jøden , ſom byder ham en Pung fuld med

Penge :

" Der hjelper ingen Snak , min kjære gode Jode !

Shi Patriarcherne og dine Fædre døde,

Saa du den ſamme vei med mig nu dandſe ftare

Og fee Beſlutningen paa dine Dages Jal.

Slæng Pungen ikkun bort. Jeg ingen Penge tager,

Du dig i ſaadant Haab , ſom i din Irø , bedrager. ,

Du fkal ei ff afkre meer. Au way mir ! ffraaler du.

Du har dit Gode faaet , min Søn ! kom det ibu.

Du har ej vildet troe , Mesſias han var kommen ;

Men jeg tar føre dig for bannem frem til Dommen,"
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Sit Iyrken , Tom S. 66 afbildes i orientarft Dragt med Iut:

ban paa Hovedet , Sabel i Haanden , og Chriſtus paa Kors

fet under hans fødder , heder det :

" Barbar ! ſom Chriſti Kors med dine fødder træder ,

Og ved Bedrageren , din Mahomet , dig glæder,

I Dodedandſen du med mig nu dandſe maa

Dg feal din Ondſkabs Lon hos Falſtheds Vidner faae.

Bellyftens Paradis , ſom Mahomet beſkriver,

Dig om et øjeblik nu aabenbaret bliver ;

Men om du Selſkab faaer ei juſt af Jomfruer,

Saa vil en Djævleflok dig fikkert møde der."

Man leer , at den gode Prahl ſtivt og faſt har troet paa en

allene ſaliggjørende chriſtelig Kirke , uden for hois Stjød ins

gen Freife var , og uagtet han ikke var Præft , for ſin Part

hjulpet til at vedligeholde Fordomme og Intolerantſe hos

Ulmuen.

af denne borupſke udgave af Dodebandſen haves tvende

nyere oplag , ſom i Urt ftemme overeens med hint førſte af

Har 1762. Det 3die Oplag er forlagt af Hofboghandler

3. H. Schubothe, trykt hos I. R. Thiele. Kjøbenhavn 1814

80 S. ftor



Appendir.

Sillæg til Pagina 192.

Pag. 192 yttredet den Paaftand, at, iføige Chronologien ,

kunde N. F. Bang , ſom levede i Begyndelſen af det 18de

Karhundrede, ikke have overſat den 1707 udkomne danſke Hi

ftorie om Doctor Fauft. Siden hin Paginas Irykning har

man faaet nøjere Rundſkab om de danſke udgaver af biſtorien

om Fauft, da der paa den i Upril holdte Auction over Fulds

mægtig , Chriſtenſens Bogſamling forekom trende danſke uds

gaver , to af det 17de Warhundrede (1674 og 1685 ) og en af

Har 1707 , alle tre trykte i Lund. Iitelen paa den ældſte

udgave lyder ſaaledes : Siſtoria om Dr. Joban Fauſto ,

den vidtberygtede Troldkarl og Sorrkonſtner , hvors

lunde han pas en forſagt Tid forſkrev fig til Djevelen

24 Bar , og hvad for underlige Eventyr ban desimellem

faae, ſelv anrettede og bedrev, indtil bail paa det ſidſte

fik ſin velfortjente rette løn. Størſte part tilſammens

ſkrevet og udganet paa pient efter hans egen Skrift,

ſom han baver ladet efter fig ; alle bovmodige og ugue

delige menneſker til et ſkrækkeligt Efterſjun og farligt

Erempel , og til en trojertig advarſel. Trykt i Lund

5074. 173 S. 8vo.

1



Regiſter over Bøgerne,

Auberti Julii Hændelſer. S. 223.

Ulcimedes , Konge i Mauritanien. 148.

Alexander den Store. 40. 43. 45. 52.

Uterander og Ludvig . 156.

Apollonius , Ronge , hans Hiſtorie. 168.

Urtus , Prints , og fugl Phoenir. 227.

Uſlenaths Hiſtorie. 175

2.

Badſtue, Helvedes. S. 211.

Befættelſen i Iiſted . 205 og 2074

Bidpais Fabler.

Bog , den ſorte. See Cyprianus,

Bretaſøgur. 38.

Bryde , Skytten. 231.

Brødre , de trende. 272+

Carcel de Amor. S. 1491

Sarl den Store. 56 og 854

Compas , levnets , af Claus Poro. 257 og 2614



Regiſter.

Conftante , Prints , og Printſefte Rigoroſa . S. 150 .

Cruſoe .' See Kruſoe.

Cyprianus ,, en magift Bog (paa Norft Swartbooken Pals

det) . 194 .

Doctor Fauſt. S. 183 og 314.

Doctorens Datter i Bononien. 143 .

Dommedag , de femten Segn før den kommer. 300.

Dødedandſen . 305 .

Eberhard , Prints af Beſtphalen . S. 221 .

Edvard , Kong , og Prints Urtus. 227 .

Glucidarius. 291 .

Engelhard und Gerdrut. 156 .

Engelænderen Bertholds þændelſer. 221.

Eremiten fra Grønningen . 253 og 263.

Ernſt , fertug af Bayren .Bayren. 219.

Euriolus og Lucretia. 143.

Erempler , de gamle Viſes. 2.

112

Fauft , Doctor. S. 183 09 314

Felfenborg , Spen . 223

Sinkrridderen . 236.

Flores og Blantſeflor.

Flores og leo , Saga om dem. 108 .

Fortunatus's ølſtorie. 157.

Fortællinger , om Robinſoner , 218. Ummeftue: 227. lave

comiffe 248.

Gildeffraa , øvefinge. S. 280.
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Regiſter.

Bectorsfaga. S. 39 .

Belena , den taalmodige. 138 .

Selvedes Badſtue. 211.

Sildebrand , Meſter , Bilen om ham. 58.

Hiſtorier , tre Sundrede , 249. Bundrede , 2647

Folger Danſke 99. conf. 156,

buskorſet i Kjøge. 205 .

Hvefinge Gildesſtraa .' 280

şøjbergs Gubbe. 243

Boulengwang. 195

Serufalemo Stomager. S. 189.

Seſu Barndoms Şiſtorie. 176.

Joachim og Sanct Anne. 1764

Socoſeria . 261.

Jon Præft. 106.

Joris Pines biſtorie. 219 .

Joſephs Hiſtorie. 175 .

Iſabellas Hiſtorie. 169.

Subab , Forræderen. 178 .

Irain. 123.

Iyde , den til Krig udmonberede.

Jøden Ahaſverus. 181.

2774

Kelila og Dimna. S. 9.

Stjærligheds fængſel. 149.

Kjøbmænd , de tvende. 171 .

Kjøge uskors. 205 .

Kruſoe , Robinſon . 221.

Krønike om Alexander den Store 40. Kong Eaurin 66,

Kreiſer Carl 854 Holger Danſke 99 .



Regiſter.

Landkron , Guſtav , hans Şændelſer. S. 220 .

Laurins Krønike. 65 .

Reverrim . 288 .

Leonets Compas af Claus Pors. 257 .

Lucidarius 291 .

Lufenborg , Hertugen af, hans Pagt med Satan . 203.

Lydtale , Bønderneb. 283.

Lyttens Lumleklode 232 ; og Lykkens flypende Fane 234.

Eyftig Selftabsbog. 262.

Magellone , ben fiønne. S. 134 .

Marcolfus og Kong Salomon . 264.

Meluſines Hiſtorie . 135.

Srefter bildebrand . 58 .

Meſter Lucidarius. 291.

Meſtere , de foo viſe. 12+ 151.

Molboernes Bedrifter. 274 .

Munken Rus. 239 .

Munken og Bondedrengen. 239.

Munkepræditen af Wolle Pæjrſen 278 , og af Dunken i

Brunsberg 280.

Octavianus , Kejſer. S. 107 .

Diger Danftes Krønite. 99 og 156.

Ordſprog , peber Syvs. 290 .

pater Wolle Pæjrſen . S. 278 .

Perſenobers Hiſtorie. 145

Spilati biftorie. 179 .

Pilpais fabler . 2 .

Pontianus ell. om de 7 viſe Meftere. 151.



Regifte the

Prædikener af Wolle Pæjrſen C. 278 , og af Munken i

Brunsberg 280 .

Præft , Jon. 106 .

Præftepinen , 302.

Reinete 808. S. 12. 17 .

Ridder rød. 232

Robertus von Agerkaal. 238

Roſanie. 173.

Rus ,
Munten. 239

Salomon , Konge, og Marcorfus. S. 264 .

Samtale imellem Vor : þerre og Sancte Peder. 213.

Sibyllæ Spaadom. 298.

Stjemt og alvor. 249 og 261.

Skomager , Jeruſalems. 180+

Skomagerſvend , den tappre.

Skræddere , de tre. 234.

Skytten Bryde. 231.

Slave , den lykſalige. 222 .

Speculum vitæ aulicæ . 21.

Speil , unge Karles og Drenges. 208.

Svartboken . See Cyprianus.

Svend Iomling. 238.

Søfareres , adſkilige , underlige Skjebner, 223,

Legn , de femten , før Dommedag. S. 300 .

Iidsfordriv. 262.

Iifteds Beſættelſe. 205 .

Jobaksdiscurſer, 263

Iomling , Svend. 238 .

/



Regiſter.

!

Iriftran og Sfaro . S. 118.

Irojanſte Krig 32. Srojamannaſaga 37 .

Irolden paa Gulland. 243 .

ugiſpils piſtorie. S. 211. 267 .

Underlige Spørgsmaale. 285 .

Unge Karles og Drenges Speil. 208.

Whitington , den lykkelige engelſke Lord. S. 242.

Bigoleis med Guldhiulet. 125+

Virgiliusſaga. 103.

Viſen om Meſter sildebrand. 60.

Wolle Pæjrſens Prædiken. 278.

Por : Herres og St. Peders Samtale. 213.

Wrens Jornevei. S. 231.

# ſopi Fabler. 13.

Spen Felſenborg . S. 223.



Regiſter over Ting og Perſoner.

Adenes, Xutor tit Holger Danſke. S. 100 .

Alexander Den Store , fkildret af Görres , 45 ; og hans

Erobrelyſt af de ſchotifke Geſandtere , 40-42 .

Ummeſtuefortællinger. 227.

#rtusromanerne. 56. 115.

Bartholin , Ihomas Thomæſen. S. 104 .

Bauman , Nicolaus. 19.

Bibelromaner. 175.

Bjørn Marcuſſen . 221.

Blicher , N. 181. 204 .

Boccaccio's Decameron. 140 .

Bo Jonſen lader Alexander den Stores Hiſtorie forſvenſte.

52

Boghandelen - i Wifetiærlingers Kurve XII, og i Bogføteres

Kiſter , 25

Soghandlerſamvittighed. 222.

Bogſpærre i Irondhjems Stift 1726. XXV .

Bouterweck. 53-54.

Brand Jonſen . 43 og 180.

Bruneman , Joh . 205 .

Bøndernes Karakteriſtik , 216, 238-39. Deret Irengſeler,

260,

21



Regiſter.

Caliſthenes om Uispander den Store. S. 45 €

Sarl den Store ang . 56. 85 d. følg.

Chriſten Pederſen . 83. 90. 102.

Columnis , Gvido de. 36.

Danmarks Velſtand under R. Chriſtian den 4de. S. 33-34

Danſkes Modeſyge og Dverdaad. 29. 259.

Defoe , Daniel. 219.

Drukkenffabs Laſt. 253. 263.

Rilſchov , f . S. S. 222.

Erobreren ſkildret. 40 og 51

Kuler , L. 267.

Euphemia , Dronning i Norge. 113. 123

Evenſen , L. 200+

Eventyrer . 227.

!

Saber , P. D. C. 201.

Fabler angaaende. 1-2.

Fanden viſer ſig i Skikkelſe af en ſtumprumpet
Rotte , 205 .

Fauft , Georg. 186-87

Fernovs Kårmeland. 201 .

Fleiſcher , J. G. 226 .

Flögel. 30. 267 .

Fortællinger
om Robinſoner 218 ; for Immeſtuer 227 ; labs

comifke 248 .

Srieman , 6. XXIV .

Fruentimmerkarakteriſtik. 30. 157.

Galthen , P. P. S. 48.

Gammeldags Ord. 66-84. 89. 269.

Geſta Romanorniin , 154. 166. 168.



Regiſter.

Glimager , S. S. S. 32.

Gottfched. 25.

Gualterus , Philippus. 39.

Gymnaſtik fordum . 32.

68the. 22. 183. 194 .

222

Bakon , Konge i Norge. S. 120. 123. 124. 180.

Sandelsvare , norfte. 122.

Sans , Konge i Danmark. 133.

Sartlieb , Johan. 43.

Seiden , E. L.

Selvaderus. 237.

Senrik af Alkmar. 19.

Serder. 22.

Berman Wejgere. 20 .

Herehiſtorier. 183.

Hiſtoriens Rytte . 35-36 .

Solbergs Perſiflage over almuelæsning. XXVII.

Solger Danſkes Perſonlighed. 100 .

Solk , 6. 238.

Intrigueromaner. S. 151 .

Jonſen , Tee Bo og Brand.

Islændernes litteraire Virkſomhed . 37. 43. 90. 94. 108 .

113. 119. 124. 126. 135. 140+ 141. 146. 152. 168+

180. 203. 220. 221. 222. 228. 265. 295.

Judas , hans karakteriſtik og Endeligt. 281 - 82.

Iyoff , det ramme. 202 og 277

Rall , 2. S. 187. 1956 199 .

Katten , ſom gjør fin Ejer rig . 242.

Kjempeviſerne. 58.



Regiſter.

Kjærlighedsromaner , S. 134. Deres Betænkelighed , 156

Kortvillighed. 248 .

Kitner , 2. 3.

Laharpe. S. I og 16 .

Legemsøvelſers Nytte. 32.

Le noble. 222 .

Lesſings Nathan den Viſe. 255 .

Locmail . 13+

furus. 29.

lirdorf. 207. 207. 253.

Magifte Bøger og Formularer . 6. 194. o. Po

magnus, Konge i Norge . 43. 99.

Magnuſen (ell. Magnæus) , 4. 45. 19%

Magnuſen , Ih. 95 .

mangor , C. E. 275

Melander , D. 261.

Merlin. 115

murner , Ihomas. 269

Mythe , en nordiſt. 243 .

Mythologie , nordiff , indblandet i Irojamannalaga
. 33

Nibelungen Lied. S. 57

Norſke Almueférifter. XXII.

øoffov , P. M. 261.

Drd , gamle danſke. S. 66-84. 89. 269.

Ordſprog , ſvenſke 53 ; tydfte 190-91 ; danſke zgo .

Dverdaadighed. 29.

Pauli, Joh . S. 2494

Pederſen , Chriften See Chriſten .
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Regiſter

202

Phoenixlerg , $. S. 264.

Pontoppidan , E.

Pors , Claus. 257. 261.

Præſtens Regnſkab paa Dommeda
g

. 254. 278

Dvindetrædſthed. S. 7 : 8. 157

Xergvins , R. H. S. 211 .

Nidderromaner. 53.

Robinſonnader. 213.

Romaners Clasſification. 31.

Noncevalſlaget. 93

Roche , C. P. 221.

Rødhed , Saarets , ſom Segn til Farheo. 29. 233.

Sache , Fans. S. 213

Sainte - Croix. 47.

Schefferi Svecia litterata . 25

Schlegel, 2. W. XVII.

Schnabel, Forfatter til Albertus Julius . 225

Selkirk , Ulerander. 218.

Semler 206 .

Signeformularer. 200

Sigvald , Skaldt 99.

Silverſtolpe , G. . XXV .

Stjernhjelms Hercules. • XXV .

Svenſke gamle Morſfabsbøger XXV, og navnlig Duerfætteile

af Xejneke gos 25. Alexander den Stores Rrønike

50 og 52. Carl den Stores 98. Flores og Blantſe:

flor 114. Jvain 123. Meluſine 136. Den taala

niofige Selena 139. Griſeldis 141. Syv viſe mes

fteve I52. sortunatus 16%, munen Xua 239 686

bergs Fubbe 243



Regiſter.

Svenſte Ordſprog. S. 53.

Sylvius , Joh. 40.

Sylvius , 2Eneas. 143 .

Tieck, om hans Octavianus S. 109. Magellone 134. Schilts

bürger 275.

Ireenighedens Myſterium forklaret af Roland. 97

Treilan. 104. 113.

Irojanſke Krig angaaende. 34-35 .

Iroldherer dømmes til Baal og Brand . 206 .

Turpins Krønife. 86.

Wadſkjær, 6. F. S. 174. 175. 276 .

Wandal, P. I. 235 .

Wedel , Anders Sørenſen . 59 .

Weigere , Ferman. 20 .

Wiedkgram , Georg. 2117

Wieland. 127

Biſen igjen - Formularen dertil. 197.

Wivet , F. W. 225

Zeſen , Philip af. S. 175.

Eneas Sylvius. S. 143.

blenſchlæger. S. 22.
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